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A Fundação Bienal de São Paulo realiza a 5ª BIA - Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo -, um dos 
eventos de arquitetura e design mais significativos do país, em um momento especial para todos os que lidam com 
as questões urbanas e os fazeres humanos. 
O resgate da idéia de um projeto para o país, a consolidação do Programa Monumenta, a criação do Ministério das 
Cidades e a disposição do Ministério da Cultura em incorporar a dimensão cultural da arquitetura e do design indicam 
a importância que o poder público confere atualmente aos temas com os quais nos defrontamos na 5ª BIA. 
Trata-se, claro, de uma ocasião oportuna para que o público conheça a produção e a reflexão dos arquitetos e 
designers brasileiros, bem como o que há de mais estimulante na produção internacional contemporânea, o que por si 
justificaria o interesse que o evento desperta. 
Mas a 5ª BIA vai além. Propõe-se, aqui, um amplo debate sobre o futuro das megacidades e das sociedades que as 
formam e por elas são formadas. Os grandes centros urbanos, como se sabe, apresentam desafios que não podemos 
ignorar, e paradoxos que demandam, por sua complexidade, grande esforço de compreensão. 
Os vazios, os territórios de segregação e o medo instalado (de nós mesmos, de nossos "outros" sociais, da mudança 
intrínseca aos fluxos vitais) rompem os elos afetivos e as trocas que nos ligam à urbe e ligam todos nós, cidadãos 
urbanos do século XXI. Muitas vezes esquecemos o que leva o homem a reunir-se em cidades. 
É preciso resgatar a dimensão humana das intervenções urbanas, recolocando o homem no centro do processo 
histórico, fazendo cidades à nossa imagem e semelhança, despojadas de soberba. A 5ª BIA sobretudo nos induz a 
pensar ... Qual é o papel dos cidadãos? Qual é o papel dos arquitetos e designers? Qual é o papel dos gestores públicos? 
Parece igualmente oportuno que este evento tenha lugar no Parque do lbirapuera, também palco da Bienal de Artes. 
Em 2004, São Paulo celebra seus 450 anos, e um dos feitos a comemorar é justamente o projeto de Oscar Niemeyer 
aqui realizado parcialmente, marco do quarto centenário da cidade (1954), e que se agora busca completar. 
A excelência da produção exibida, a agudez das provocações e o contexto favorável sugerem que esta 5ª BIA será, também 
ela, um marco de São Paulo. Por isso, o Ministério da Cultura congrega-se às demais instituições que a realizam e 
parabeniza o público, os participantes e os organizadores por esta demonstração de vitalidade da cultural brasileira. 

GILBERTO GIL 
MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA 
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É com grande orgulho que a Fundação Bienal de São Paulo realiza a 5ª BIA - Bienal Internacional de Arquitetura e 
Design de São Paulo. Pela primeira vez na história das bienais de arquitetura de São Paulo, o Design mereceu destaque. 
Design e arquitetura há muito caminham juntos. Alguns arquitetos de renome internacional atuam também como 
designers. É o caso do arquiteto Ângelo Mangiarotti - uma das salas especiais do evento. Além disso, os projetos 
arquitetônicos vêm, cada vez mais, combinados a projetos de design de interiores. É o caso dos chamados "interiores 
de marca" da metrópole de Nova York e da atuação conjunta do casal Christian e Elizabeth de Portzamparc -
também presentes como sala especial no evento. 
O tema escolhido pelos curadores é a Metrópole, o que também é muito pertinente para discussões acerca do campo 
da arquitetura e do design. As grandes metrópoles do mundo têm hoje o desafio de dar forma a um tecido urbano 
monumental. Este desenho tem sempre de considerar questões fundamentais de sustentabilidade social e 
integração e preservação do meio ambiente. Assim sendo, arquitetos e designers têm de lançar mão de novas 
tecnologias e, sobretudo, novos materiais. A preocupação com a qualidade de vida e meio ambiente está explícita 
em vários pontos da 5ª BIA, assim como nas discussões que ocorrerão durante a exposição. Da mesma forma, em 
diversos projetos fica transparente a preocupação com a inclusão social. 
Nesta edição, em especial, estamos felizes em poder oferecer ao público um modo mais acessível de tratar de 
arquitetura e design. Esta é uma mostra que foi pensada não só para o público especializado, mas para o público 
em geral. Isto se reflete no modo como os projetos são expostos, envolvendo fotografias, vídeo e maquetes. 
Compõe ainda a 5ª BIA o Fórum de Debates, espaço para a apresentação e debate das idéias dos principais arquitetos 
e designers participantes quanto ao tema proposto, o que certamente enriquecerá o debate em torno das questões que 
envolvem a cidade de São Paulo. 

MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA 
PRESIDENTE 

FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO 
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A realização da 5ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo é fruto do empenho de duas entidades 
tradicionais dentro da Cultura Brasileira: o IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil com seus oitenta e dois anos de existência 
e a Fundação Bienal de São Paulo, que não mediram esforços, neste difícil momento, para que este evento se realizasse. 
E esses esforços tornam-se gratificantes quando enxergamos o resultado obtido nesta edição com a qualidade das exposições, 
colocadas de uma maneira inovadora, com espaços e atrações mais interativos, principalmente com o público leigo. 
Entretanto, mais do que tudo, a grande vitória foi a realização desta edição, marcando a contínua periodicidade obtida 
com a Bienal de Arquitetura nestes ultimas dez anos. 
Os trabalhos aqui representados caracterizam a arquitetura como arte, e dentre todas artes, a que mais interfere 
com a vida do cidadão. A intenção desta exposição é, entre um público especializado, discutir e avaliar o futuro de 
nossas metrópoles, e na população em geral, levar a reflexões que enfatizem a importância e a necessidade de 
espaços urbanos agradáveis e bem projetados para uma qualidade de vida melhor para a sociedade. 
Esse é o papel da Bienal Internacional de Arquitetura de Design: explicitar a produção urbana e arquitetônica desse 
momento, levando a sociedade a refletir sobre essa produção, e ao mesmo tempo compreender a importância dessa 
produção no seu dia a dia e na vida das cidades. 
Acho que, mesmo numa avaliação prematura dos resultados desta Bienal, podemos dizer que alcançamos com 
vantagem o que pretendíamos, e o que se esperava desta exposição. 

GILBERTO BELLEZA 
VICE-PRESIDENTE DO IAB 

DIREÇÃO NACIONAL 



O século XX foi marcado por grandes e rápidas revoluções políticas, sociais, culturais, artísticas e particularmente 
no campo da arquitetura, por propostas de cunho profundamente democrático e transformador. 
Palco desses acontecimentos, a cidade passou a exigir dos arquitetos modernos uma tomada de posição e adoção 
de novos princípios, num desafio sem precedentes na história da prática arquitetônica. 
À medida que crescia em proporções físicas e em possibilidades potenciais de atendimento das necessidades de 
seus habitantes, tornou-se, com uma velocidade espantosa, metrópole, megalópole em alguns casos, e a expressão 
máxima de toda a complexidade da condição humana e urbana, manifestando espacialmente todas as contradições 
e conflitos sociais e econômicos. 
Iniciamos o século XXI sob o signo da globalização, em que as atividades humanas no mundo inteiro acham-se 
inter-relacionadas. A identidade nacional está correndo o risco de se transformar mais numa noção sentimental do 
que no suporte do desenvolvimento de uma sociedade, gerando com isso os mais diversificados conflitos que se 
refletem dramaticamente na arquitetura praticada nas cidades e na ocupação do solo urbano. 
Com o advento de novas tecnologias, principalmente no campo da informática, a sociedade está se transformando 
em uma grande rede de interações reais e virtuais, surgindo daí novos paradigmas de desenvolvimento, onde o 
conjunto de valores existentes tendem, com incrível rapidez, a tornarem-se anacrônicos, incapazes de dar conta das 
novas demandas da sociedade. 
Com base na experiência do passado e na visão prospectiva do arquiteto como agente transformador, a 5ª BIA 
propôs o tema Metrópole, numa ampla abordagem de seu significado atual, tendo como principal objetivo pensar 
e debater questões fundamentais para a compreensão dos mecanismos que impulsionaram e impulsionam o 
desenvolvimento dos grandes aglomerados humanos, visando contribuir para a construção de um novo ideário em 
que a intervenção criadora possa ter como meta uma melhor qualidade de vida para o cotidiano do homem nas 
grandes cidades deste novo milênio. Além disso, mostrar, numa linguagem acessível, alegre e leve, o que os 
arquitetos estão produzindo pelo Brasil e pelo mundo, com a preocupação maior de criar condições para que, além 
dos arquitetos e urbanistas, o cidadão, principalmente o que mora e trabalha nas grandes cidades, possa perceber 
a importância da arquitetura na sua vida cotidiana. 
Esperamos que esta mostra, que foi pensada para interagir com toda a sociedade, arquitetos e não arquitetos, possa 
de alguma forma, reavivar em todos nós a esperança de que se concretize num futuro próximo, o sonho de termos 
uma sociedade mais justa, mais democrática, em que o HOMEM seja a prioridade na ordem das coisas. 

PEDRO CURY 
ARQUITETO E CURADOR 
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PASSAGEM - A EMERGENTE ARQUITETURA METROPOLITANA DE BEIJING 

A arquitetura tem riqueza e diversidade únicas, tanto histórica como culturalmente, que nos mostram os espaços de vivência e estilos de vida 
de diferentes grupos étnicos em diferentes regiões. E também desempenha um importante papel na execução e modelagem dos espaços de 
convivência, particularmente no que diz respeito à formação das cidades. Do planejamento geral de uma cidade ao projeto de um único edifício, 
do estudo de um edifício como um todo à análise detalhada de suas características, a história, cultura e espírito daquela cidade estão 
presentes e são legíveis. Uma civilização urbana se expressa e é narrada através da sua arquitetura. 
A expansão da urbanização em alta velocidade é um fator importante do desenvolvimento global que influencia e transforma cada vez mais 
as cidades e os espaços de convivência que habitamos. Os países desenvolvidos não perderam nada de seu impulso, e ainda lideram o caminho 
pela estrada do desenvolvimento metropolitano. Voltando a atenção para a Ásia, as metrópoles de Tóquio e Hong Kong sobressaem-se como 
culturas extremamente capitalistas, baseadas no consumo material, privadas do interesse orientador da filosofia e da religião. A cultura 
urbana da Ásia foi modelada para desenvolver as características típicas do consumo material, com cada país asiático explorando privilégios 
especiais para conduzir vigorosamente o desenvolvimento centralizado em superescala, e corporações multinacionais tirando vantagem dos 
sistemas financeiros globais para incluir cada cidade asiática recentemente desenvolvida na sua expansão de mercado. O pano de fundo para 
o desenvolvimento metropolitano foi determinado pelos exemplos oferecidos por países desenvolvidos e pelo estabelecimento de uma 
mentalidade consumista. O efeito promotor mútuo, que opera entre esse pano de fundo e a construção dessas maravilhas do mundo 
urbanizado, gerou o milagre do desenvolvimento urbano globalizado e tornou-se o símbolo mais ideal e atraente das rotas da Ásia para o 
desenvolvimento moderno, fazendo com que o conjunto da Ásia, e a China em particular, seguisse o modelo dos países ocidentais desenvolvidos 
no caminho da modernização e acelerasse o processo de urbanização. A velocidade com que progride a 'metropolização' da China dá aos 
recém-chegados vantagem sobre os veteranos; esse progresso fabuloso tornou-se um novo ponto de luz para onde a urbanização avança, e 
também atraiu a atenção do mundo de um modo geral. A China contemporânea estará registrada nos anais da história como o período de maior 
vitalidade e energia transformadora, seja no desenvolvimento da infra-estrutura nacional em larga escala, ou no desenvolvimento de capital 
transnacional e capital social - ambos giram em torno do processo e progresso da urbanização. A esta altura, a China já se tornou o maior 
canteiro de obras do mundo e, entre o ritmo arriscado das mudanças e do desenvolvimento, vem perdendo constantemente a pulsação da 
cultura local e a memória das verdades istóri C.f!S Os s O[arJ.Li · · os já se 
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tornaram fracos e esmorecidos. Enquanto saudamos ativamente o advento da metrópole e promovemos a transição urbana da China, 
devemos também confrontar, com vigilância, os problemas de conservação e de como reconstruir novas cidades que reflitam a história, a 
cultura e o povo da China, problemas que nos colocarão bastante à prova. 
A 5ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo, a primeira do século 21, considerada o evento mais importante no 
calendário da arquitetura internacional deste ano. O tema desta Bienal é 'Metrópole', e explorará principalmente, no contexto da 
globalização, como as cidades que estão deslanchando em alta velocidade servem como centros para a expansão da globalização, 
demandando, dos arquitetos contemporâneos, a adoção de habilidades e atitudes altamente inovadoras e criativas para encarar um 
desafio inédito na história da arquitetura e combinar, com desembaraço e organicamente, os muitos elementos da arquitetura urbana e 
do desenvolvimento social com o progresso científico e tecnológico, para que seja possível, para cada habitante dessas novas metrópoles, 
experimentar uma melhora na qualidade de suas vidas cotidianas. Escolhemos Passagem como título da seção chinesa, com a intenção 
de explicar como Beijing, uma cidade com uma antiga cultura urbana tradicional, vem passando pela 'transição' ou 'passagem' do 
desenvolvimento urbano moderno. Quer estejamos falando do passado, presente ou futuro de Beijing, ou das transições da cultura e 
arquitetura, das transições dos períodos históricos e da arquitetura, das transições da economia e da arquitetura, das transições da 
política e da arquitetura, das transições do Oriente e Ocidente, tudo está ligado ao e forma o conteúdo da arquitetura contemporânea de 
Beijing. A 'passagem' da arquitetura moldou a condição geral básica da urbanização de Beijing. 
Beijing é a única cidade do mundo que é a personificação do pensamento filosófico oriental e o charme da antiga capital pode ser visto 
nos edifícios das dinastias Ming e Qing que ainda permanecem. A Cidade Proibida é extremamente imponente, com o eixo central de seus 
edifícios e estruturas alinhado exatamente com o eixo central da cidade, propiciando uma vista magnífica. Os sinuosos hutongs (caminhos 
internos) e as irregulares siheyuans (casas com pátios internos), com sua antiga simplicidade e sobriedade, igualmente formam a face 
humana da cidade e são permeados por um forte sentido de história. Desde o início da era revolucionária, em 1949, Beijing sofreu uma 
total transformação; um conjunto completo de edifícios políticos e comemorativos foi formado pelo Grande Salão do Povo, o Museu de 
História, o Monumento aos Heróis do Povo e o Salão Memorial, um grupo de edifícios situados ao redor da Praça da Paz Celestial, que 
usaram um sistema de símbolos diferente e emprestaram à capital da República Popular sua imagem revolucionária. 
Na nova era de reformas e abertura, mudanças fundamentais ocorreram em Beijing, e agora todo tipo de estilo arquitetônico moderno está 
intercalado com edifícios das dinastias Ming e Qing; nova e velha arquitetura se misturam, forçando a arquitetura urbana de Beijing a cair 
num estranho dilema. Há o problema de como proteger os edifícios históricos nos bairros antigos da cidade e também há o problema de como 
harmonizar o estilo da nova arquitetura com o visual dos prédios antigos. As relíquias arquitetônicas da velha cidade são insubstituíveis 
mensageiros, que transmitem a aparência da antiga capital; se estes repositórios fossem perdidos, mesmo que um grande telhado com beirais 
pendentes, perfeito tanto em forma quanto em espírito, fosse colocado no topo de cada um dos arranha-céus de Beijing, isso não iria, de forma 
alguma, resgatar o espírito ou a essência da antiga capital. Hoje Beijing encontra-se num estágio transitório de seu desenvolvimento 
metropolitano e encara o problema de como resolver o conflito entre a arquitetura urbana e a arquitetura tradicional e o conflito entre viver de 
um modo que reflita as qualidades espirituais da humanidade e o simples aumento quantitativo da construção habitacional. Os arquitetos e 
urbanistas de Beijing enfrentarão ainda muitos desafios e testes. É particularmente relevante que a Bienal tenha convidado arquitetos e 
artistas de Beijing para participar tanto das Representações Nacionais quanto do tema principal da exposição. Na esteira da intensificação 
das reformas e abertura da China e da aceleração da tendência em direção à assimilação global, a metropolização de Beijing agora progride 
numa velocidade surpreendente. A antiga Beijing transforma-se a cada dia, à medida que o progresso da urbanização altera gradualmente os 
estilos de vida e hábitos de seus cidadãos. A nova arquitetura e os novos espaços trazem esperança e surpresas agradáveis às pessoas que 
aqui vivem, ao mesmo tempo em que trazem ansiedade e espanto. 
Como curador da seção chinesa, selecionei seis arquitetos, designers ambientais e artistas que têm a experiência de viver e trabalhar em 
Beijing, e estudei as propostas de seus trabalhos. Quatro artistas do Instituto de Arte da Universidade Tsinghua, Departamento de Arte 
Ambiental, incluindo os professores Su Dan, Yang Dongjiang, Yu Lizhan e Cui Xiaosheng, participarão da exposição nacional chinesa. Os 
artistas participantes da exposição principal são Zeng Li e Zhou Wei. Baseados em suas próprias impressões, experimentadas todas 
profundamente, esses artistas interpretaram o tema da 'passagem' de Beijing, com idéias e formas de expressão singularmente individuais. 
No processo de comunicação com esses artistas, fiquei profundamente ciente do extremo interesse e entusiasmo que eles têm, tanto pelo tema 
acadêmico, quanto pela forma desta exposição. Seus trabalhos transmitirão os seguintes pontos de vista e experiências: 
1. Através de seus trabalhos, será possível ver claramente as oportunidades, mudanças e problemas que Beijing encontrou no processo de 
metropolização, e a influência desses elementos notáveis na arquitetura. 
2. Os arquitetos e artistas usarão seus trabalhos para comunicar um espírito consciente de preocupação pela cultura humana e senso de 
responsabilidade em relação aos tempos em que vivem. Através de seus trabalhos, apresentarão suas opiniões e proposições. 

Qu Yan 
Curador 

05 e 06 ZHOU WEI, BEIJING MAGIC CUBES, PROJETO PARA A 5ª BIA, 2003. 
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Posições Contemporâneas na Arquitetura Austríaca 
Debates urbanísticos de anos recentes centraram-se em estratégias estruturais que tratam as cidades como um "texto" e um 
campo diagramático, e não tanto como um espaço acessível à experiência sensorial. A arquitetura está incumbida de projetar 
marcadores urbanos individuais e também da administração serena do espaço. Ela encontra-se incorporada numa tendência geral 
de "engenharia social", na qual a administração social oculta o domínio potencial da política. Como pode a arquitetura contribuir 
para a esfera urbana além dos níveis de representação, administração e comercialização do espaço? Esta questão é inseparável 
de uma reformulação da "esfera política" e sua delimitação da "esfera social", assim como uma repolitização da forma em 
estratégias arquiteturais e urbanísticas. 

Multidões Transversais 
Com este pano de fundo, a contribuição austríaca para a 5ª BIA - Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo -
apresenta posições que cruzam longitudinalmente - ou transversalmente - a diferenciação funcional da esfera social. Esses 
movimentos transversais múltiplos passam por rotas inesperadas e manifestam-se em formas difíceis de referenciar. As táticas 
urbanísticas das três equipes de arquitetos participantes - Wolfgang Tschapeller, the next ENTERprise e Klaus Stattmann -
permitem encontros comunicativos não-planejados e alianças dentro da cidade e, além disso - e aí reside sua força decisiva-, 
novos campos de experiência física e sensorial. Os projetos trabalham com uma política de experiência sensorial que altera os 
campos de experiência habituais dentro da cidade para alcançar novos encontros das massas, espaços e atividades. Wolfgang 
Tschapeller usa as texturas da cidade, prédios existentes, estruturas residuais de edifícios, como os esqueletos de construções dos 
anos 1960 ou muros de terra e pontes, como canteiros de obras tridimensionais. A arquitetura se transforma para tornar-se uma 
forma de assentamento de segunda geração, que reativa massas e texturas pré-configuradas. O canteiro de obras alterado 
fragmenta e reconfigura os contornos dos edifícios e trabalha contra a totalidade da estrutura. As margens desgastadas dos 
edifícios têm longo alcance nas texturas urbanas. Quando a própria cidade transforma-se em canteiro de obras, a "paisagem" (ou 
o que resta da ilusão de paisagem) e a "cidade" invertem seus papéis. Os implantes resistentes de Tschapeller não preceituam 
utilização, mas permitem o uso. 

Escândalos de Visibilidade 
Os arquitetos participantes não buscam alcançar abertura e diversidade reduzindo sua linguagem formal e limitando-se a 
"estruturas mínimas" flexíveis e funcionais. Através de suas construções esculturais, os projetos em exposição rompem tanto com 
o funcionalismo do modernismo como com as estratégias de sua desconstrução. Seu sistema de referência não é mais baseado na 
linguagem, mas em atividades que permitem que o corpo entre em relação com os espaços. Paralelamente à digitalização, como 
esperado, um intenso trabalho no modelo readquire importância. Máximas como transparência e racionalidade, ou a construção e 
desconstrução de sinais e símbolos culturais, são substituídas por complicação produtiva, profusão e complexidade. Estes projetos 
atacam as restrições do usuário ao multiplicar e mobilizar seus movimentos. Os projetos em exposição de Klaus Stattmann enfocam 
o enriquecimento espacial das correlações da cidade com suas fronteiras e margens constitutivas, incisões e interrupções. Como 
um "entre-dois-espaços" performativo, essas estruturas, denominadas "recifes" por Stattmann, expandem as paisagens culturais 
/urbanas/naturais como estradas vicinais, cruzamentos, aberturas, abrigos e praças. Não mais paisagem, mas ainda não 
arquitetura, elas assemelham-se a "criaturas híbridas", como corais de recifes; sua identidade biológica situa-se entre o animal e 
o vegetal. Elas prestam-se a um grande número de usos sazonais variados. Sucessões de usuários expandem a construção, 
acrescentam algo e se desgarram. As massas construídas não são afetadas no sentido convencional, mas apresentadas em 
transformação contínua. Arriscam-se conflitos potenciais, não neutralizados antecipadamente. Ao mesmo tempo, a crença irrestrita 
na auto-organização é substituída por novas formas de organização social, como o "Código Acidental" de Stattmann. 

Táticas Generativas 
Enquanto a cidade transforma-se num canteiro de obras tridimensional para Tschapeller, the next ENTERprise (Ernst J. Fuchs, 
Marie-Therese Ha rnoncourt) constrói sobre campos tem para is. Enquanto Stattma nn organiza i nterespaços, o grupo tnE investe os 
espaços temporais de visibilidades variáveis que, por sua vez, provocam eventos e atividades que não podem ser planejados. Já no 
início dos anos 1990, Ernst Fuchs desenvolveu versões pré-digitais de arquitetura generativa em seus "campos de dados" que 
foram, enquanto isso, mais desenvolvidas pelo tnE, usando táticas digitalmente sustentadas. As estruturas evolucionárias 
envolvem a si mesmas, os arquitetos e todos os futuros habitantes em seqüências aleatórias de acontecimentos. O que importa não 



é sua forma provisória, mas sua capacidade de evoluir. Em suas formulações mais radicais, essas esculturas arquitetônicas efêmeras são, 
ao final, após sua jornada generativa através do tempo, retransformadas em espaços vazios de potencial desconhecido - não sem antes 
ter frustrado veementemente as estratégias convencionais orientadas por um plano diretor. Embora estatística e conceitualmente diversos, 
os projetos apresentados estão ligados por uma tendência a uma "complexidade escultural" que se opõe a critérios e levantamentos rápidos 
e evoca percepções incoerentes. Através de sua complicação produtiva, esses espaços ativam as pessoas, e as pessoas ativam os espaços. 
As construções desafiam o usuário, como as paisagens interessantes podem fazer de vez em quando e, ao mesmo tempo, oferecem espaços 
individuais de refúgio. Espaços urbanos reformulados podem abrigar muitos gestos alternadamente e ao mesmo tempo, e são 
continuamente transformados por esses gestos e atividades - a caminho de uma esfera pública urbana que é justamente imprevisível. 

Angelika Fitz - Curadora 
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Como muitas grandes cidades do mundo, Beijing, que é tanto antiga quanto moderna, está passando agora da tradição para a 
modernização, da confusão para a ordem, do mecânico para o orgânico. Há muitos pontos diferentes, como imagens arquitetônicas 
absurdas, melhoria do ambiente público e pessoas que se sentem sentimentalmente ligadas à história, ao mesmo tempo em que entram 
no futuro. Podemos perceber seu ritmo de desenvolvimento até nas mudanças sutis, quando rememoramos os últimos 20 anos; as 
realizações da arquitetura na cidade de Beijing tornaram-se o sistema coordenado do desenvolvimento da cidade e do futuro. 
O mensageiro cultural da metrópole que esperamos construir não compreende somente as arquiteturas e espaços públicos, mas também 
absolutamente tudo e os detalhes que poderiam ser projetados. Quatro artistas e designers projetam o espaço expositivo chinês: "Tesoura 
de telhado - movendo essência tradicional"; "Projeto de ver e visto - gaiola"; "Imagens arquitetônicas desejadas - escala de matizes"; 
Trabalhos visuais "Banquete Urbano". As corporações dos quatro conjuntos de trabalhos são tão magníficas e experientes que conseguem 
revelar a mutante Beijing em sua totalidade. 

Qu Yan - Curador 
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Recentes transformações em Bogotá 
A Colômbia luta, assim como todos os países do mundo, entre a globalização e o fortalecimento da nação, ou seja, a defesa de sua própria 
economia e cultura diante da avalanche da mídia e da pressão da nova tecnologia. Do mesmo modo, a arquitetura colombiana luta entre 
a adoção da alta tecnologia, as últimas tendências internacionais e o desenvolvimento de suas tradições, dos mais modestos aos trabalhos 
mais avançados. O país tem uma notável tradição em arquitetura moderna, caracterizada por sua simplicidade e caráter, desenvolvida 
principalmente nas décadas de 1950 e 1960. Essa qualidade, porém, não se expandiu para uma dimensão urbana. Após aquele período, 
nos anos 1970, veio a UPAC, uma unidade monetária de poupança, como incentivo à poupança popular e meio de financiar a indústria da 
construção, que multiplicou o número de construções, mas diminuiu sua qualidade, nos deixando uma cidade deformada. Em Bogotá, por 
exemplo, a condição urbana foi abandonada: unidades habitacionais apertadas, casas minúsculas, mesquinhez e falta de espaços públicos 
acrescentaram-se ao caos das rotas de ônibus, sem qualquer ordem ou sistema planejado. Entretanto, após muitos anos, o povo de Bogotá 
rejeitou a politicagem e a corrupção e elegeu candidatos independentes para prefeitos, que tentaram recuperar o espaço público, alcançar 
eficiência em infra-estrutura e promover igualdade social. Os trabalhos exibidos aqui fazem parte dessa mudança urbana. 
O primeiro passo foi resgatar as calçadas, reconstruindo-as e impedindo sua invasão por automóveis. Então vieram as ciclovias, que 
oferecem uma mobilidade recreativa e ecológica, bem como amplos passeios para desfrutar da paisagem. Escolas bem administradas e 
equipadas com materiais e espaços de alta qualidade foram construídas e inseridas em bairros populares para educar os jovens dos setores 
de baixa renda. Outro programa crucial foi o projeto de bibliotecas públicas: ligadas à internet, bem equipadas e, sobretudo, ostentando 
uma arquitetura formidável. É surpreendente ver nessas bibliotecas pessoas de todos os níveis sociais lendo enquanto desfrutam das 
condições ambientais de iluminação natural e paisagismo, num feliz acesso à cultura e ao pensamento. Outra mudança ocorreu no sistema 
público de transporte Transmilênio, que tem faixas exclusivas para ônibus articulados e estações de paradas organizadas, em contraste 
com a caótica situação anterior. É um sistema que economiza tempo e garante dignidade ao usuário e à cidade. Há também os projetos da 
iniciativa privada, como o Compartir e seu apoio aos conjuntos habitacionais populares ou sua participação ativa na construção de 
parques, transformados em marcos da cidade. Num país em guerra entre dois lados violentos, Bogotá oferece um exemplo de arquitetura 
para a cidade e para a construção da comunidade. É uma prova do papel da arquitetura na dimensão política e sua capacidade de favorecer 
o desenvolvimento com igualdade e um senso de pertencimento e humanidade. 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BOGOTÁ - IDU 
O Instituto cuida de obras públicas para o desenvolvimento urbano de Bogotá, organizadas sob a regulamentação territorial e planos 
setoriais do gabinete do prefeito. O sistema de ciclovias é um corredor alternativo, paralelo ao tráfego veicular de ruas e avenidas. Os 
passeios são amplos caminhos para pedestres, com mais de 500 metros, que incluem ciclovias em seus projetos, e que apresentam 
equipamentos urbanos e bosques destinados à recreação comunitária. 

BIBLORED - REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DA CAPITAL 
A rede de bibliotecas públicas de Bogotá é um sistema cultural e educacional composto de três bibliotecas metropolitanas, seis bibliotecas locais e 
dez bibliotecas de bairro, interconectadas para oferecer uma cobertura abrangente à população. Cada uma das bibliotecas da rede é um importante 
centro social, cultural e de aprendizagem, ao qual todos os habitantes da cidade têm livre acesso. As bibliotecas da rede oferecem uma série de 
serviços aos cidadãos - rques, tornando- lico, integrando recreação e acesso ao conheci to. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOGOTÁ- DISTRITO CAPITAL 
PROJETO DE NOVOS CENTROS EDUCACIONAIS DISTRITAIS 
Com o propósito de oferecer oportunidades de acesso ao sistema educacional para a população que vive nas áreas marginais da cidade, a 
Secretaria de Educação traçou um programa de otimização para a infra-estrutura existente e novas escolas. Esses novos prédios estão localizados 
em bairros onde a demanda para vagas em educação era alta, havia serviços disponíveis e as condições físicas dos espaços permitiam a 
construção de centros educacionais com infra-estrutura de alta qualidade e fácil acesso. 

EMPRESA DE AQUEDUTO DE BOGOTÁ - ORLA FLUVIAL SALITRE 
A Companhia de Água e Saneamento de Bogotá vem trabalhando para desenvolver as orlas fluviais, criando um contorno físico e ambiental 
ao longo de seus cursos d'água. A finalidade é reconectar ecossistemas estratégicos. A Orla Fluvial Salitre integra mais de 400 hectares de 
áreas verdes, construindo 43 km de caminhos para pedestres, restaurand'.l 288 hectares de várzeas e 37 km de ciclovias, oferecendo um 
modo de transporte seguro e saudável. 

FUNDAÇÃO COMPARTIR 
Compartir é uma entidade privada colombiana sem fins lucrativos, criada para ajudar pessoas pobres. Há 24 anos a Fundação vem ajudando 
famílias pobres e necessitadas do país a conseguir uma melhor qualidade de vida através da habitação, geração de emprego, educação e 
programas de espaços públicos. Em meados da década de 1990 esta Fundação, ciente do sério problema que afeta os espaços públicos, criou 
o Programa de Recuperação de Parques e Espaços Públicos, apoiado pelo Estado, pelo setor privado e contando com a participação das 
comunidades de bairros. Visa motivar a transformação dessas áreas verdes em locais.seguros e apropriados para o divertimento coletivo. Do 
abandono e conseqüente deterioração, esses espaços foram transformados em espaços públicos harmoniosos e úteis, onde as pessoas 
desfrutam de um parque natural bem cuidado. 

Carlos Nino Murcia 
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Sementes: estruturas reprodutoras, geram vida, produzem energia. Formam-se no óvulo e são embrião no qual a vida é guardada. Vida latente. 
À espera de serem habitadas, plantadas. O pavilhão da Espanha na V Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo e o Ministério 
de Assuntos Exteriores cuidam de uma arquitetura contemporânea. Por meio de uma instalação de sementes de arquitetura, o curador Enric 
Ruiz-Geli apresenta um manifesto de sete inputs. 
A Biobubble, peça do Museu de Artes Decorativas de Barcelona, contém uma plantação de 20 sementes que representam, comunicam e 
certificam o manifesto pró-arquitetura contemporânea. Os autores dessas sementes são: Abalos y Herreros, Actar Arquitectura, Cero 9, Cloud 
9, Vicente Guallart, Willy Muller, Eduardo Arroyo, Jose Miguel Prada Poole, S&Aa, JM Torres Nadai, lzaskun Chinchilla e Brajovic Vandendriessche. 
As sementes se alimentam de um composto de contemporaneidade, utopia, vida, invenção, risco, dígitos e inteli ência. 
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Comprometido em explorar o significativo papel que a arquitetura exerce na formação da vida social, o estúdio de Joel Sanders cria 
projetos que registram o impacto de questões culturais contemporâneas como identidade, gênero, mídia e tecnologia nos espaços que 
moldam profundamente nossas vidas diárias. Nossa abordagem de design, Ergotectonics, mistura as superfícies sólidas definidoras do 
espaço, favorecidas por arquitetos, com agradável mobília em escala humana, tecidos e acabamentos tipicamente usados por designers 
de interiores para criar ambientes flexíveis com propostas múltiplas, que correspondem à natureza fluida da vida contemporânea. Nossos 
projetos retratam superfícies continuamente flexíveis, moldadas precisamente para o contorno do corpo, fundindo sensivelmente a mobília 
e o espaço em que se encontram. 

Superfícies Performativas 
Ao invés de classificar atividades dentro de espaços de função única, formulamos ambientes que consistem em redes interconectadas de 
superfícies, materiais e infra-estruturas (leve, molhada, de trabalho e digital) que permitem várias atividades relacionadas. No Vitale 
Loft, uma superfície de concreto à prova d'água liga a cozinha e o quarto principal, tornando-se balcão de cozinha, toucador de banheiro, 
chuveiro e banheira. Tanto na Access House quanto no Hotel 24/7, superfícies estofadas permitem funções múltiplas, funcionando como 
cama, um local para conversas e mesmo um lugar para realizar reuniões de negócios. 

Flexibilidade 
Armários embutidos projetados sob encomenda proporcionam uma variedade de usos. Por exemplo, no Lee Loft, um balcão móvel funciona 
como mesa de jantar e escrivaninha. Ou em Worthington New York, assentos modulares movem-se sobre rodízios, permitindo que o salão 
/ escritório seja reconfigurado para festas particulares. 

Privacidade e Visão 
Painéis de correr e pivotantes, muitas vezes de materiais translúcidos que transmitem luz e lançam sombras, separam espaços em 
ocasiões em que se requer privacidade. No Vitale Loft e no Millennium Residence, estas separações de vidro registram sombras humanas, 
transgredindo as fronteiras entre público e privado. 

Pré-Fabricação Digital 
Projetos recentes, como o Five Minute Bathroom, o Hotel 24/7 e o easyDorm, todos empregam técnicas de fabricação estado-da-arte digital para 
criar unidades modulares pré-fabricadas com perfis precisamente contornados para as dimensões do corpo humano e dos objetos que ele usa. 
A cortina de parede semelhante à fibra têxtil no FIT é composta de um padrão de painéis alternados modulares curvilíneos de vidro moldado. 

Tecnologias Tácteis 
Bombardeados pelos estímulos visuais transmitidos pela proliferação das imagens eletrônicas que encontramos em cada um dos e em 
todos os espaços de nossas vidas, arriscamos perder o contato com nossos sentidos. Projetos como Access House, 24/7 Business Hotel e 
Charles Worthington tentam superar essa separação de corpo e mente, criando ambientes conectados eletronicamente, porém, apesar 
disso, tácteis, que ocupam ativamente tanto os olhos quanto a pele. Conceitos ergotetônicos influenciam o desenho dos seguintes projetos 
recentes, ambos preocupados com o repensar a noção de domesticidade contemporânea em duas escalas: a casa e o hotel. 

Access House 
A Access House, uma casa de praia na Ilha de St. Simons, Geórgia, considera as noções contemporâneas de visão, voyeurismo, segurança 
e vigilância, ao repensar essa característica onipresente da casa de veraneio americana: a janela panorâmica. Uma laje de piso contínuo 
move-se em forma de espiral verticalmente, criando níveis de convívio interconectados, com diferentes finalidades, cada um emoldurando vistas 
do oceano através das paredes de vidro que vão do piso ao teto. Mas se as paredes-janela da casa proporcionam vistas panorâmicas, elas correm 
o risco de gerar uma sensação de vulnerabilidade. Particularmente à noite, esta fronteira incorpórea pode potencialmente provocar sentimentos 
de desproteção física, levando os ocupantes da casa a temer que eles e sua propriedade sejam suscetíveis a arrombamentos, violência e mesmo 
terrorismo. A Access House soluciona o dilema apresentado pela janela panorâmica através da introdução do E-core, uma versão 
tecnologicamente sofisticada do lar americano, que funciona não apenas como o coração espacial, mas também visual da casa. Monitores 
embutidos na superfície do E-core (coração eletrônico) mostram não somente TV, vídeo e internet, mas também imagens de circuito-fechado 
transmitidas por câmeras de vigilância espalhadas pela casa. Essas múltiplas janelas eletrônicas não apenas complementam a visão real da 
paisagem, mas também funcionam como um benevolente Big Brother que salvaguarda a casa e seus ocupantes. Ao mesmo tempo em que 
administra o óptico, a Access House nunca perde de vista o corpo táctil. Dentro de sua forma de galhos, o E-core contém sistemas de construção 
que garantem bem-estar físico e sensorial: HVAC, acessórios de banheiro e utensílios de cozinha. Em lugar de mobília, o E-core também incorpora 
membranas almofadadas que tocam diretamente a pele humana, encorajando ativamente trocas recíprocas entre percepção ocular e tátil. 
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Hotel 24/7 
Tirando vantagem das tênues fronteiras entre trabalho e lazer, o Quarto de Hotel 24/7 reconfigura a disposição-padrão do quarto de hotel de 
3,60 m por 7,20 m, periodicamente arranjados em pares com paredes hidráulicas encostadas umas nas outras. Cada unidade modular 
pré-fabricada integra a mobília e o invólucro dentro de um interior unificado feito de dois materiais principais: uma concha moldada de fibra 
de vidro à prova d'água alinhada com um material flexível usado para forrar os pisos e estofamento. Telas de privacidade operadas por 
controle remoto, que servem como telas de projeção, descem de trilhos embutidos no teto, subdividindo o espaço aberto quando se requer 
privacidade. O armazenamento, organizado em forma de linha de montagem de janela a corredor, é integrado à membrana dobrada. Não mais 
reservado apenas para circulação, o corredor, ativado por uma banqueta linear, funciona como um local de descanso. E com sua fachada 
retrátil na posição aberta, cada quarto do hotel funde-se com este conector social vital, criando um dinâmico lounge semipúblico de onde se 
vê o átrio central do hotel, com iluminação zenital. Concebido como um spa em miniatura, o banheiro contém uma bacia única com 
profundidade crescente onde se misturam pia, chuveiro e hidromassagem com uma piscina contínua, que pode ser desfrutada por uma só 
pessoa, em companhia, ou com parceiros comerciais. Deixando de lado preconceitos arraigados sobre privacidade, propriedade e programa, 
Ergotectonics enxerga a casa como uma rede integrada de superfícies sobrepostas e infra-estruturas interconectadas. Encontrando um 
terreno comum entre os mundos rivais da arquitetura e decoração, Ergotectonics promete paisagens de convivência polimórficas, mas 
altamente articuladas, que permitem a cada um de nós assumir múltiplas identidades, tanto pessoal quanto profissionalmente. 

Joel Sa nders 

Créditos dos Projetos 
Access House_Equipe de projeto: Brian Kimura, Sung Kim, Daniel Gallagher_Animação: Brandon Hicks 
24/7 Business Hotel_Equipe de projeto: Brian Kimura, Paulo Faria, Dan Marshall_Animação: Brandon Hicks 
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lntodução: Por Olivier Poivre d'Arvor (Diretor da Associação Francesa de Ação Artística - AFAA) 
e Wanda Diebolt (Diretora de Arquitetura e do Patrimônio - DAPA) 

Tratar da mobilidade significa interrogar-se sobre as mutações da cidade e da sociedade contemporânea; questionar-se sobre 
reconversões e "deslocalizações"; refletir sobre as múltiplas velocidades que marcam o ritmo da vida moderna e interessar-se pelas 
formas de nomadismo contemporâneo. É também observar, em face da intermodalidade, tema central das grandes cidades, quais as 
inovações produzidas no espaço e, conseqüentemente, as novas práticas de apropriação do mesmo. 
A perspectiva da exposição que ora se a presenta procura valorizar uma "a rq u itetu ra do entorno", que incita ao movi menta e à dinâmica 
do corpo, ou seja, de uma arquitetura que cria deslocamentos e desenraizamentos, mas que também é capaz de criar novas interfaces e 
alternativas para o modus vivendi do homem urbano. Nesse sentido, há uma preocupação menor em destacar os avanços tecnológicos 
e os aparatos que têm influenciado um tipo de arquitetura que se pretende dinâmica, utilizando-se essencialmente desses recursos. 
Definitiva mente contemporânea, a exposição a presenta 24 projetos e rea I izações de arquitetos franceses, concebidos ou cone! u ídos no 
ano de 2000, possibilitando ofertar ao público um panorama atual e inovador do campo da arquitetura francesa. 

01 Rinque de Patinação, Grenoble - França 2001 / Arquitetos: lsabelle Hérault e lves 
Arnoud. 02 Escola de Artes / Universidade de Paris, Saint Denis - Franca 2000 / 
Arquitetos: Jacques Moussafir e Bernard Dufournet. 03 Museu de Arte Co1temporânea, 
Roma Itália 2001 / Arquitetos. Odile Decq e Beno1t Cornette. 04 Cyber Café, Tóquio 
Japão 2001 / Arquiteto Manuel Tardits Mikan. 

Circulem! Tudo Está por Ser Visto 

Por Francis Rambert (redator-chefe da revista D'Architectures) 

Mutação, movida, cities on the move ... a cidade se move e tudo se move na cidade. Pouco importa o idioma. A idéia de movimento flutua 
no ar e o conceito de mobilidade está intimamente ligado ao de modernidade. Há movimento em todos os sentidos. E não apenas porque 
os patins e outros patinetes invadiram a cidade. O fenômeno é de tal envergadura que o filósofo Alain Finkielkraut afirmou: "É necessário 
defender a arte do passeio e a cultura da 'perambulação'. Talvez seja o momento de refletir sobre os princípios de uma ecologia das 
cidades." A mobilidade, dessa forma, implica vários ritmos e velocidades: 
A obra-prima do arquiteto Jean Nouvel situada em Lucerna (Centro de Cultura e do Congresso, Lucerna, Suíça) nos oferece um esplêndido 
exemplo de uma arquitetura que reúne, em seu projeto, elementos capazes de atrair o público e potencializar o espaço público: a 
combinação de uma estrutura magnífica que integra um teto gigantesco e uma ponte medieval. 
O cinema, com o poder de seus efeitos especiais, nos projeta em um futuro cada vez mais imediato. A sétima arte traz até nós imagens 
dessa mobilidade contemporânea. Observemos Caçadores de Emoções (Point Break) e esses jovens que, em sua busca radical por 
experimentar sensações extremas, entre dois assaltos a bancos, surfam livremente no ar como se deslizassem sobre a água; observemos 
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atrix e estaremos nÕSdeparando com ero1s que se 1vram alegremente as contingências e 1m1tações 1s1cas, sa tan o e um e 1 1c10 
para outro, de um mundo para outro. Esse grande mergulho no mundo do virtual, do fantástico e da hipermobilidade viria a influenciar, 
mais cedo ou mais tarde, o campo da arquitetura. E não apenas influenciando arquitetos apaixonados e impregnados de cultura 
cinematográfica, tais como Bernard Tschumi, que invoca Eisenstein; Jean Nouvel, que invoca Wim Wenders, ou Christian de Portzamparc 
que, como Steven Holl, faz um apelo a Godard. O cinema, assim como o vídeo, alimenta o imaginário e a imaginação dos criadores de 
espaços modernos. Por sua vez, inspirados pelo cinema de Tarantino, Odile Decq e BenoTt Cornette trabalham a idéia de uma arquitetura 
seqüencial, de uma "hipertensão" propícia à mobilidade e prevista para o futuro Museu de Arte Contemporânea de Roma, enquanto que, 
em Lyon, um grande plano inclinado alimenta o projeto de Coop Himmelblau para o futuro Museu das Confluências. Esses são dois 
exemplos de como a cidade pode fazer-se presente "dentro" do espaço de um edifício. 

Créditos 
CURADOR_Francis Rambert (redator-chefe da revista D'Architectures) / ASSISTENTE_Flavia Nasio / CENÓGRAFOS, CONCEPÇÃO 
CENOGRÁFICA_Patrice Lannoy, Jean Durieau / ASSOCIAÇÃO FRANCESA DE AÇÃO ARTÍSTICA Robert Lion, presidente. Olivier Poivre D'Arvor, 
diretor. Jany Bourdais, responsável pelo Departamento de Artes Visuais, Arquitetura e Patrimônio. Yolande De Courrêges, responsável pelo 
pólo de Arquitetura e Patrimônio./ DIRETORIA DE ARQUITETURA E DO PATRIMÔNIO/ MINISTÉRIO DA CULTURA E DA COMUNICAÇÃO Wanda 
Diebolt, diretora. lsabelle Longuet, chefe do escritório de ações européias e internacionais. 

Parcerias 
Diretoria Geral de Urbanismo, de Habitação e do Desenvolvimento / Ministério de Infra-Estrutura, dos Transportes e da Habitação / 
Francine Gibaud, chefe da missão de negócios internacionais. / AFEX Madeleine Houbart, secretária geral. Laurent-Marc Fischer, 
Architecture Studio. / USINOR Bertrand Lemoine, membro da diretoria de Desenvolvimento e Construção 

Traduções 
Nick Hargreaves, inglês/ Ana Juarez-Barthez, espanhol 

Créditos 5ª BIA 
INICIATIVA: Consulado Geral da França em São Paulo/ Jean-Marc Laforêt, Cônsul Geral da França em São Paulo. / Jacques Peigne, adido 
cultural_serviço de cooperação e ação cultural 
REALIZAÇÃO: Luciana Meili e Cristiane Corrêa, GIRO Consultoria em Projetos Culturais. 

Agradecimentos 
A Ana Borelli, diretora do Centro de Arquitetura e Urbanismo da Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro, a Léa Novaes 
e Mareia Lahtermaher pela gentil cessão da tradução para o português e a Sílvia Senise e Martha Nunes pela revisão. 
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Itália DARC_Direção Geral para Arquitetura e Arte Contemporânea 

Na Itália, em décadas recentes - caracterizadas por uma atividade construtiva anormal- , a primeira infra-estrutura (residencial) em larga 
escala por todo o país foi de fato completada, mesmo que tenha ocorrido em detrimento acentuado da manutenção dos valores e recursos 
da paisagem e do meio ambiente. O desafio para o futuro é obter êxito na renovação e ampliação da infra-estrutura e redes de serviços e 
centros - desta vez em completa harmonia com a paisagem e o meio ambiente. Todavia, é absolutamente necessário mudar a atitude em 
relação a critérios teóricos que, conscientemente ou não, caracterizaram as grandes realizações em infra-estrutura na segunda metade do 
século passado: as enormes rodovias, os viadutos muito longos, estradas e ferrovias, rotas que muitas vezes passam por costas e encostas 
sem nenhum tipo de graça ou sensibilidade. Morros são dissecados para a construção de passagens entrincheiradas, todo tipo de recurso 
técnico, todo tipo de arrojadas obras de arte em infra-estrutura foram criados e são testemunhas do desejo humano de controlar a natureza 
e mover-se por ela, subjugando-a. Agora, porém, percebemos o início de um conceito projetual diferente que visa expressar não apenas 
respeito pelas zonas rurais, mas também, tanto quanto possível, enriquecer e melhorar formalmente o contexto em que vivemos: mais rotas 
em túneis, em vez de viadutos, por exemplo, mais fidelidade ao relevo natural em regiões montanhosas, maior cuidado ao ocultar trabalhos 
invasivos, mais design nos apoios e estruturas, mais atenção aos sítios históricos - resumindo, mais arquitetura contemporânea de 
qualidade. Qualidade de projeto na arquitetura contemporânea para que os novos assentamentos agreguem valor aos contextos em que são 
colocados. E se a qualidade arquitetônica está acima de tudo, a capacidade de expressar, através do desenho, a função comunicativa e 
cultural levada pela arquitetura, é necessário que cada novo projeto comunique-se em harmonia com o que veio antes, interpretando e 
expressando seu espírito. E isso é necessário sobretudo na Itália, onde a herança histórica é tão difundida e substancial. 
Entrar em acordo com o que existiu antes não implica necessariamente numa atitude de mera homologação imitativa e diluição do trabalho 
contemporâneo. Pelo contrário, requer estudo e compreensão dos elementos e valores que definem o contexto do lugar e, conseqüentemente, 
uma atitude de desenho que se ligue àqueles elementos e àqueles valores, mesmo em termos dialéticos ou a partir de uma posição de 
contraste. Mas isso não é tudo. O próprio conceito de infra-estruturas para mobilidade está mudando. Não pensamos mais apenas em 
termos de ligação entre diferentes áreas; já não é suficiente considerar o deslocamento de um lugar para o outro. Infra-estruturas lineares 
podem ser transformadas em uma oportunidade para a melhoria - também rio nível funcional - das áreas a serem atravessadas e nas quais 
a infra-estrutura é colocada, oferecendo oportunidades para desenvolvimento, conexões, relações intermediárias e serviços. 
Há alguns anos na Itália, graças também ao crescimento positivo da consciência e à abordagem crítica dessas questões, começou-se a 
desenvolver uma nova atenção para a qualidade arquitetônica, sobretudo no que se refere a infra-estruturas ligadas à mobilidade. Recentemente 
alguns projetos significativos foram realizados por administradores, projetistas, firmas e instituições; projetos cuja descrição vale a pena num 
breve levantamento no qual, começando com alguns exemplos históricos de renome, é possível perceber uma nova tendência no fazer. 
A DARC-Direção Geral para Arquitetura e Arte Contemporânea do Ministério do Patrimônio e Cultural e Atividades-está bastante comprometida 
em promover e facilitar esses novos caminhos em direção a infra-estruturas de grande complexidade e de melhor qualidade, em harmonia com 
a paisagem histórica desses lugares. Esse tipo de abordagem pode ser distinguido no projeto "Atlante italiano 003, ritratto dell'ltalia che 
cambia", que consiste em fotografias oferecidas como testemunho das mudanças e transformações da paisagem da Itália e suas cidades. 

Pio Baldi 
Diretor Geral para Arquitetura e Arte Contemporânea 
Ministério do Patrimônio e Cultural e Atividades - Itália 

MOBILITALY - A pesquisa, os projetos, a base de dados 

A apresentação em multimídia ilustra os resultados de uma pesquisa realizada nas infra-estruturas ligadas à mobilidade na Itália. 
O estudo possibilitou a identificação de alguns exemplos significativos que indicam as tendências, programas de inovação e novas 
abordagens de desenho para ferrovias, rodovias e mobilidade naval e de pedestres. Em muitos casos, os desenhos e projetos são 
resultados de concursos ou programas para melhoria urbana, promovidos pelos governos municipais ou por firmas. 
Na Itália, um país em que a herança histórica e paisagística é tão difundida e de tanta importância, um estudo de pesquisa sobre esse 
assunto não pode evitar que se preste atenção à relação que os projetos de infra-estrutura estabelecem com o território pelo qual eles 
passam e os centros urbanos que eles conectam. Os exemplos selecionados para inclusão foram, portanto, analisados e colocados de""·._lliii.i 
acordo com o contexto em que se situam, dentro das duas seções: Mobilidade na cidade e Mobilidade na paisagem. 
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~uradoria·:"' 10 a I Diretor Geral para Arqu1 e ura e e on emporanea - 1n1s ério para os ens e as a 1v1 a es cu turais 
Comitê técnico e científico: Pio Baldi, Margherita Guccione, M. Alessandra Vittorini, Manuel R. Guida / Coordenação: M. Alessandra Vittorini / 
Organização: Laura Felci / Pesquisa e documentação: Alessandro d'Onofrio com Laura Felci / Projeto Multimídia: Andrea Amendola, compositor; 
Alessandra Colombini, graphic designer, Nicolas N. Nebiolo, designer, Nicolaj Pennestri, video artist, Fabio Speranza, media designer, Valeria 
Zappalà, artwork, / Produção: STALKagency / Comunicação: Lorenza Bolei li/ A DARC participa da 5º Bienal Internacional de Arquitetura e Design 
de São Paulo com a colaboração do Instituto de Cultura Italiana de São Paulo./ Agradecimentos: Alexandre alves. 
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Cidades são um grande trabalho de arquitetura. Um trabalho no qual todos os habitantes desenvolvem, ao longo do tempo, uma manufatura 
humana. A cidade é uma construção coletiva que nos retrata. Dessa forma, nos últimos 50 anos, a Cidade do México tornou-se um retrato de 
uma sociedade de contrastes e desigual, crescendo de dois milhões para 18,5 milhões de habitantes. A cidade se desenvolveu numa pequena 
área, através de um padrão de ocupação territorial com construções baixas, porém com alta densidade. Trabalhos de infra-estrutura não 
ajudaram a orientar ou moldar o crescimento urbano, tendo sido realizados, na maioria das vezes, após a ocupação. Esse círculo vicioso só 
serviu para legitimar formas de ocupação territorial inadequadas e de alto risco. O crescimento da cidade, outrora compacta e ordenada, 
tornou-se caótico e disperso. Temos tolerado a ocupação de leitos de lagos e rios, assim como de encostas e outras áreas de importante valor 
ecológico. Extraímos mais água dos aqüíferos locais do que permitimos filtrar. Essa atitude irresponsável foi estendida a outras bacias, 
causando desastres ecológicos nas regiões próximas. As encostas sul e oeste do vale, áreas onde a água da chuva poderia infiltrar-se mais 
facilmente até os aqüíferos, foram urbanizadas e atualmente acomodam entre quatro e cinco milhões de pessoas. Dessa forma a água da 
chuva vai diretamente para os esgotos, e é levada para fora da bacia, voltando ao Golfo do México sem ter sido utilizada. 
A Cidade do México, sendo uma das maiores cidades do planeta, ainda não recebeu os projetos em larga escala que demanda. A atitude dominante 
tem sido a de deixar as coisas acontecerem para só então agir retroativamente. Exceções como o metrô, as vias expressas de alta velocidade e o 
plano hidrológico não foram constantes, tendo sido feitos, na maior parte das vezes, fora de um plano urbano holístico. A cidade desenvolveu-se 
sem os serviços necessários, sem infra-estrutura social e sem parques e outras áreas verdes, sendo uma das cidades com a mais baixa proporção 
de espaço verde público por habitante. Apesar das taxas de crescimento terem diminuído, a cidade ainda está crescendo; em lugar de negar essa 
situação, é necessário gerar as estratégias que permitam um desenvolvimento mais justo, sustentável e competitivo no nível global. 
No centro do Vale do México, a apenas 10 km do centro da cidade, o leito seco do antigo Lago Texcoco ainda existe - um vasto território 
que pode ser transformado no local da mais ambiciosa estratégia de desenvolvimento que essa cidade jamais viu. México Ciudad 
Futura, é um projeto de planejamento estratégico que propõe recuperar o Lago Texcoco como parte de uma visão total de infra-
estrutura, ecologia e desenvolvimento urbano. 
Esse projeto propõe criar um grande pólo de desenvolvimento que influenciará positivamente toda a área metropolitana e a região central 
do país. O projeto contempla a criação de um sistema de lagos contíguos, com infra-estruturas urbanas interconectadas. Esses lagos, com 
área três vezes maior que a Baía de Acapulco, seriam alimentados por águas residuais que a cidade atualmente descarta. Os diques e 
margens do lago serão construídos com terra melhorada trazida de outras áreas, e os aterros sanitários e depósitos de resíduos, atualmente 
instalados e mantidos de um modo anárquico, serão usados como parte de um novo parque paisagístico metropolitano. O sistema de lagos 
será um produto de gerenciamento racional de resíduos urbanos e recursos, sendo transformado num sistema metabólico urbano-ecológico. 
Os lagos serão rodeados por 80 km de costas para áreas urbanas ecológicas; haverá áreas para serviços, habitação, parques e infra-
estrutura para compensar as atuais deficiências da parte leste da cidade, entrelaçados com as antigas cidades existentes de Texcoco e 
preservando os cursos naturais de água e as encostas. Os parques, juntamente com os corpos d'água, irão favorecer a proteção e melhoria 
da biodiversidade da área. Dentro dos lagos haverá ilhas artificiais ligadas à infra-estrutura. Essas ilhas abrigarão programas culturais, 
sociais e lojas, assim como áreas de recreação. Uma via expressa regional na costa oeste do lago ligará, pela primeira vez, as partes norte 
e sul do vale sem ter que atravessar a cidade. Em uma das ilhas estará localizado o novo Aeroporto Internacional da Cidade do México, a 
25 km do seu centro de demanda e situado no centro geográfico do sistema megalopolitano. O atual aeroporto da Cidade do México será 
transformado em um parque metropolitano com áreas atividades de uso misto. O financiamento será produzido pela microeconomia que o 
próprio projeto pode gerar. Este projeto mudará a paisagem urbana de toda a região. Os estudos climáticos prevêem clima mais ameno, 
com temperaturas menos extremas. A maior evaporação produzida pelo lago reduzirá sensivelmente a poluição, e o recorrente horizonte 
empoeirado desaparecerá, tornando o ar mais transparente. 
Canalizar uma grande parte do crescimento urbano em direção às novas áreas no leste aliviará a pressão nas encostas sul e oeste do vale. 
A conservação dessas áreas é de importância crítica para preservar a infiltração de água no aqüífero e caminhar na direção de fazer a 
cidade auto-sustentável em termos de água. O equilíbrio hidrológico contribuirá para reduzir o rápido recalque diferencial que atualmente 
afeta a cidade. Pela primeira vez em décadas, um programa de desenvolvimento urbano será conduzido sobre infra-estrutura sólida. Ciudad 
Futura é a última oportunidade de interferir no coração da metrópole e do vale com um projeto urbano holístico. É um projeto que entende 
a escala de nossa capital e nos propiciará espaços para serviços e programas que a cidade demandará nas próximas décadas. Ele 
reconciliará a cidade com sua geografia e sua história. 

Localização: Cidade do México 
Data do Plano Diretor: 1997-2003 
Cliente: Comissão Nacional da Água, Estado do México, Secretaria de Meio Ambiente, 
Secretaria de Transportes e Escritório de Projetos Estratégicos 
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Durante a última década a arquitetura norueguesa passou por um crescimento qualitativo. Nunca tivemos, anteriormente, arquitetos tão bons\ 
quanto os excelentes que temos hoje. Nunca antes tivemos tantos talentos jovens e promissores. Nunca antes a arquitetura norueguesa teva ·i,, . . >---1, 

. ' 
maior projeção internacional do que a que experimenta atualmente. Essa informação positiva da situação requer uma iminente modificação:.,__ ." .- . .,, 
os arquitetos noruegueses reclamam, muitas vezes com razão, da baixa remuneração e de prazos muito curtos. A crescente profissionalização~1 __ ;1c:,-::/. • 

e maiores exigências em relação à experiência comprovada aumentaram as dificuldades para que jovens arquitetos se estabeleçam. E a~~,;,, . ,.\ . 
maioria dos projetos de edifícios constitui-se em trabalhos apressados e indiferentes. De qualquer maneira, o topo ficou mais largo. Há muitos;;{ i:t; 

':..'/ ..,,... 

escritórios de arquitetura capazes de criar edifícios de primeira linha quando lhes é dada a oportunidade. . , , . 
Nos anos 1930, Finlândia, Suécia e Dinamarca tinham estrelas de categoria internacional brilhando no firmamento da arquitetura. A Noruega<~;;.; ~.i.~·.' ,,?· 
nunca teve um Alvar Aalto, Gunnar Asplund ou Arne Jacobsen. Apesar de alguns edifícios de alta qualida_de terem sido construídos n_a Noruegar(Si: ,_'~f.\-:,,.,.-:" · 
nos anos entre as guerras, nem Ove Bang, Lars Backer, Per Grieg ou Arne Korsmo receberam reconhecimento 1nternac1onal - e nao se pode~~{±; ;,, .... ,.,.·,. 
dizer que qualquer um deles tenha tido uma produção total que poderia ser comparada aos mestres dos países vizinhos. . :n 
Nos anos do pós-guerra os países nórdicos geraram importantes arquitetos, que desfrutaram de grande reconhecimento internacional: Reimai{!.:\t : 
Piãtile e Juha Leiviskã da Finlândia, Sigurd Lewerentz e Ralph Erskine da Suécia, J0rn Utzon e Henning Larsen da Dinamarca. Muitos deles,@~~ >,--
porém, já mor~eram, e,p~rece ser mais d!fícil para os arqu_itetos nórdicos de hoje,atingi,rem um status semelhante ao de seus predecessores.~ , · 
Desta forma, e mais fac1I sentir uma maior margem de un1form1dade entre os pa1ses nord1cos. A Noruega tem em Sverre Fehn provavelmenteJ ,::-t ''!. 

o arquiteto mais importante em atividade nos países nórdicos atualmente, e a posição de Christian Norberg-Schulz (1926- 2001) como um do .:;;::t .~.,.';.> 
mais importantes teóricos de arquitetura do nosso tempo foi evidente por muitas décadas. Há bastante atividade em construção na Noruega/ . ·, >~ 'f> :. 
e o acesso a jovens e talentosos arquitetos parece ser bom. O complexo de irmão menor foi substituído por uma nova autoconfiança. Talve ", ~;.;. 
agora estejamos numa posição favorável: os velhos mestres ainda estão em atividade e os jovens estão prontos para tomar seus postos. Dentr --~< .t 
de 10 a 15 anos veremos se a mudança nas gerações pela qual estamos passando será seguida por uma renovação necessária. 
Entre os arquitetos noruegueses da geração mais nova, podemos citar os seguintes: Lunde & L0vseth com o Museu Norueguês do Óleo (1999)· 
Kristin Jarmund com o Serviço Norueguês de Metrologia e Credenciamento (1997); Lund Hagem com o Centro de Pesquisa de Ullensvang (1999), ,._. 
Jarmund & Vigsna2s com o Controle Litorâneo de Kvit0y (1999); e Carl-Viggo H01mebakk com o necrotério no crematório de Asker (2000). Entr r-.,~· 
os escritórios mais estabelecidos, há diversos que deveriam ser mencionados: Lund & Slaatto foi o principal escritório da Noruega após 

'if). 

Segunda Guerra Mundial. Seu último projeto importante foi a cerca protetora das ruínas da Catedral de Hamar (1998), que protege os restos· . 
de uma igreja medieval e tornou-se, ela própria, uma catedral de vidro impressionante e popular. Os trabalhos de Sverre Fehn influenciara 
várias gerações de arquitetos noruegueses, e tiveram grande reconhecimento internacional. Ele recebeu o prestigiado Pritzker Prize em 1997. 
Entre seus trabalhos mais recentes estão o Centro Aukrust em Alvdal (1996) e o Centro lvar Aasen em 0rsta (2000). Niels Torp teve su 
revelação internacional com o projeto do escritório central da SAS em Estocolmo. Recentemente projetou um escritório central ainda maior para 
outra companhia aérea, a British Airways, em Heathrow (1998). Torp também projetou a maioria dos edifícios em Aker Brygge, que é 
considerado um exemplo bem-sucedido de transformação de um antigo estaleiro, situado numa área central de Oslo. Outro escritório que tev 
reconhecimento internacional é Sn0hetta, que projetou a nova biblioteca de Alexandria (2002) e a Casa Nacional da Ópera em Oslo (2008). 

Ulf Gr0nvold 
Diretor do Museu Norueguês de Arquitetura 
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02 THE IVAR AASEN CENTRE OF LANGUAGE ANO CULTURE IN 0RSTA, NORUEGA (2000) / ARQUITETO· SVERRE FEHN / FOTO GUY FEHN. 
03 ESCOLA BENTERUD EM L0RENSKOG, NORUEGA (1998-1999) / ARQUITFTO: KRISTIN JARMUND ARKITEKTER AS / FOTO JIRI HAVRAN. 
04 COTTAGE EM SKARSFJORD, NORUEGA (1998) / ARQUITETO: GISLE L0KKEN / FOTO: ESPEN GR0NLI. 05 CÂMARA MORTUÁRIA DO CREMATÓRIO 
DE ASKER, NORUEGA (1999-2000) / ARQUITETO· CARL-VIGGO H0LMEBAKK / f:"OTO CARL-VIGGO H0LMEBAKK 
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Arquitetura jovem holandesa: cinco indicados ao Prêmio NAI 2002 
Fresh Facts, organizado pelo Instituto Holandês de Arquitetura (NAI), exibe trabalhos concluídos recentemente pela nova geração de 

arquitetos dos Países Baixos. São os cinco projetos que foram indicados ao Prêmio NAI 2002. Esse prêmio é concedido a cada dois anos 

à melhor construção concluída recentemente, projetada por um arquiteto com até 40 anos de idade. Pretende-se, com esses projetos, 

mostrar o espírito inovador e experimental que permeia o trabalho dos jovens arquitetos holandeses. 

Os cinco projetos, todos concluídos em 2000 e 2001, foram selecionados por um júri internacional, dentre os quase 150 submetidos. Fresh 

Facts mostra experimentos atuais na feitura de objetos provisórios, sedutores, enigmáticos e ainda assim altamente pragmáticos, dentro 

do contexto da longa tradição holandesa de realizar tal arquitetura. Nesse país, a experimentação em arquitetura não é uma preocupação 

apenas da vanguarda, mas a forma que um país densamente ocupado encontra de reorganizar o quebra-cabeça espacial para permitir 

mais espaço e conforto à sua população. Os 'fatos' indicados são todos partes da contínua reorganização espacial desse país. 

Os cinco projetos são: 
MVRDV, Conjunto Habitacional Ilha Hagen, Ypenburg, Haia (2001); 
René van Zuuk Arquitetos, Pavilhão de Arte De Verbeelding, Zeewolde (2000); 
Korteknie & Stuhlmacher Arquitetos, Parasite Las Palmas, Roterdã (2001); 
NL Arquitetos, Loja Mandarina Duck, Paris (2000); 
VMX Arquitetos, Abrigo Temporário de Bicicletas, Estação Central, Amsterdã (2001). 

A exposição foi originalmente parte da Fresh Facts, apresentação holandesa para a 8a Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza 

(2002). A exposição, projetada por Herman Hertzberger e Karel Martens, ganhou o altamente cobiçado Leão de Ouro para Melhor Pavilhão 

Estrangeiro. O júri do Prêmio NAI escolheu recentemente o projeto habitacional Ilha Hagen, do escritório MVRDV, como vencedor do Prêmio 

NAI 2002. Uma das finalidades do prêmio é proporcionar um modo sistemático de adquirir arquivos da recente produção arquitetônica de 

destaque produzida por jovens arquitetos holandeses. Os desenhos dos cinco projetos indicados passaram a fazer parte do acervo do NAI. 

Uma segunda edição do Prêmio NAI deverá seguir este primeiro prêmio em 2004. 
Suzanne Mulder 



01 PROJETO DO ESCRITÓRIO MVRDV PREMIADO PELO NAI APRESENTADO NA EXPOSIÇÃO FRESH FACTS, NAI. SETEMBRO DE 2002. VENEZA, 
ITALIA / FOTO: KARIN REINDERS. 02 PROJETO DO ESCRITÓRIO KORTEKNIE & STUHLMACHER ARCHITECTS APRESENTADO NA EXPOSIÇÃO FRESH 
FACTS, NAI, SETEMBRO De 2002, VENEZA, ITÁLIA / FOTO. KARIN REINDERS. 03 PROJETO DO ESCRITÓRIO RENÉ VAN KUUK ARCHITECTS 
APRESENTADO NA EXPOSIÇÃO FRESH FACTS. NAI SETEMBRO DE 2002, VENEZA, ITALIA / FOTO KARIN REINDERS. 04 e 05 VISTA LATERAL DA 
EXPOSIÇAO FRESH FACTS, NAI SETEMBRO DE 2002, VENEZA, ITÁLIA FOTO· KARIN REINDERS. 
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A participação portuguesa da Ordem dos Arquitetos na 5ª BIA- Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo - tem como elementos 
de referência o filme Paisagens Invertidas, realizado por Daniel Blaufuks, e a publicação Les Yeux Quine Voient Pas. O objeto é a paisagem urbana 
portuguesa polarizada em nove edifícios. Trata-se de captar as ressonâncias da paisagem, como consequência do "magnetismo" da arquitetura, 
criando um panorama sintético, que permita evocar o ambiente físico de Portugal. Entende-se este filme como demonstrativo das qualidades da 
arquitetura portuguesa, numa relação dinâmica com a realidade construída: o objeto é uma nova geografia feita de expansões, periferias, áreas 
obsoletas, onde a arquitetura funciona como uma inversão, isto é, como conformação singular do espaço e dos programas, embora sem regra ou 
ética exatas. Mostra-se a condição urbana portuguesa como escapando largamente ao controle "político" e "cultural", como fenômeno com vida 
própria. Os edifícios que ilustram Paisagens Invertidas são hipóteses de diferença. Partilham o modo como polarizam os lugares, como tentam 
decifrar ou reinventar o contexto em que se implantam, sem se obrigarem a ser contextualistas. Pela sua intencionalidade e caráter, são 
protagonistas exuberantes ou discretos dos locais; são volumes tensos ou macios, criados pela luz diária. Procuram deslocar a incerteza dos 
lugares, no sentido de lhes recriar uma identidade difusa ou peremptória. São fragmentos de uma realidade arquitetônica, buracos no tempo, 
conscientes da história. São paisagens invertidas, definem um ponto, mais do que um território; são verticais, mais do que horizontais; são o 
resultado de acumulações artificiais, mais do que qualquer sentido de naturalidade. Por isso, surgem de modo quase transitório, em movimento, 

. . . . 

e 1 (;ALO Y I t . t . A 
BLAUFUKS. VÍDEO STILL, PAISAGENS INVERTIDAS. 05 EDUARDO SOUTO MOJRA, HABITACAO COLETIVA, MAIA. 2002. DANIEL BLAUFUKS. 
VIDEO STILL, PAISAGENS INVERTIDAS 

Faculdade de Arquitetura, Álvaro Siza, Porto, 1986-94 
Como uma família de objetos geométricos, o edifício vê-se inaugurando o porto contemporâneo. É composto por um conjunto de volumes que 
fragmentam uma possível unidade imaginária: torres marcando uma linha proeminente sobre a encosta e, no interior, corpos alongados, 
praticamente sem vãos, definindo uma massa telúrica. Estes volumes em movimento definem um fragmento de uma cidade nova construída 
sobre a cidade pré-existente. 

Escola Santo Elói, Fernando Martins, Odivelas, 1996-00 
A várzea que servia de fronteira imaginária - um bairro de antigas moradias clandestinas e um conjunto de blocos habitacionais-era o terreno 
disponível. Nela se implanta a escola. É um volume puro, sem interrupções ou cortes, de textura homogênea, que faz do revestimento - placas 
metálicas de cor vermelha - um meio para expor a sua singularidade. Anfiteatros - Universidade Egas Moniz, Manuel Graça Dias/ Egas José 
Vieira, Almada, 1997-02. Numa periferia em processo de urbanização, o edifício pretende criar condições para tornar o lugar reconhecível. E faz 
isso na construção de uma presença familiar. O resultado é um corpo que se distorce e se modela, no sentido de encontrar uma lógica própria. 
O edifício é uma caixa de ressonância: absorve e reverbera, simultaneamente, as imagens que a cultura atual julga possível propagar. 

Torre de Coordenação e Controle Marítimo, Gonçalo Byrne, Oeiras, 1997-01 
A torre ergue-se na margem norte do Tejo, num aterro plano e refeito pelo homem, cortado pela linha do trem e por vias rápidas. Existe para ser 
vista, não para se chegar lá. Porque tem a forma de um paralelepípedo inclinado sobre a água, dá a ilusão de que se modifica. O revestimento 
cobre ganha tonalidades diferenciadas com a passagem do dia. 
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Escola Superior de Comunicação Social, João Luís Carrilho da Graça, Lisboa, 1983-93 
O edifício foi concebido para se apreender imediatamente, no instante de uma passagem em velocidade e sem compromisso. Não é acessado 
pela via rápida, mas por um outro caminho, mais reservado e menos estonteante. A escala transforma-se de modo radical. A configuração 
aparentemente abstrata do edifício começa a assumir contornos conotativos dos usos urbanos mais claros. 

Museu Marítimo, ARX Portugal, Ílhavo, 1997-01 
O museu surge como uma longa parede de ardósia e reboco pintado de branco. A sua implantação permite ver a planície. A rua que lhe dá 
acesso termina abruptamente. Envolvido por moradias e blocos de habitação, demarca-se pela sua geometria tensa, que cria fortes contrastes 
de luz e sombra. No vazio do pátio interior, o conjunto das construções ao redor fica subitamente silenciado. 

Habitação Coletiva, Eduardo Souto Moura, Maia, 1997-02 
Na cidade nova que se ergue na Maia, entre moradias, campos agrícolas e blocos de habitação, o edifício surge como uma "aparição" metálica, 
um fragmento unitário. Vemos um aparato tecnológico com uma escala abstrata em oposição ao entorno. Têm-se perspectivas deste contraste 
a partir dos arruamentos da circunvizinhança: o edifício parece uma vaga extraterrestre entre moradias vernaculares. 

Casa MTS, António Belém Lima, Vila Real, 1997-02 
Vemos a Casa MTS num morro. Destaca-se da rua através de uma pequena ponte, conformando um volume severo, amenizado por consolos e 
elementos suspensos. Deixa antever a sua diferença: no recorte geométrico, na relação com a topografia, na pontuação do morro. É diferente, 
mas não sobranceira, "moderna", mas também convencional. Perante a expansão desorganizada do entorno, é resistente, mas não se encerra 
sobre si. 

Reitoria, Aires Mateus Associados, Lisboa, 1997-01 
As ruas que levam à Reitoria vão deixando progressivamente de ser ruas urbanas. O próprio edifício desaparece, até surgir claramente uma 
plataforma vazia que o ancora e que se define em função da fachada gigantesca de uma velha construção. A Reitoria é como uma folha fina 
de papel, colocada perpendicularmente a essa fachada de proporções irreais. 

Jorge Figueira e Ana Vaz Milheiro 
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Todo vilarejo suíço está conectado com o resto do país. Ônibus, trens ou estradas nos levam ao mais longínquo vale transformando, assim, 
o pequeno país numa paisagem urbanizada. A sociedade suíça é muito próspera, uma das mais ricas do mundo. Em comparação com muitas 
pessoas no Brasil, todos vivem muito bem, obrigado. A herança cultural do país é manifestada através da incrível sofisticação da sua vida 
cotidiana. Muitas pessoas, na Suíça, seguem vários estilos de vida na sua rotina diária, o que mostra que a vida urbana é onipresente. As 
pessoas precisam de mobília, roupas, equipamentos esportivos, malas, louças e talheres, não apenas como ferramentas para as tarefas 
diárias, mas também como sinais emitidos com a finalidade de mostrar quem pertence a quem e quem deseja pertencer a quem. A exibição 
consiste em sete capítulos que mostram a rica variedade dos modernos produtos desenhados e fabricados na Suíça, assim como exibem a 
vasta tradição do país. Os itens provam que a Suíça pode produzir mais do que apenas chocolate, relógios e canivetes, e que tem uma rica 
e variada identidade cuja marca é o luxo e o bem-viver. 

Um olhar mais cuidadoso em três dos sete capítulos 
Os mais vendidos: O museu é necessário, pois nós só criamos se soubermos o quê e quem somos. Certamente nenhuma outra sociedade 
moderna tem a continuidade que a sociedade suíça apresenta. Apesar da velocidade com que a tecnologia se modifica e das mudanças 
nas condições de vida, a Suíça pouco perdeu de si mesma. A tradição tem um papel considerável para designers e arquitetos, estes arautos 
do futuro. Humildemente reconhecendo o passado nos últimos 200 anos, eles expuseram a opulenta cultura de objetos, mas também 
criaram padrões de serviço. E o museu de designs segue vivo. Todos os itens e marcadores reunidos aqui são "os mais vendidos". Eles 
existem há 30 ou mais anos e ainda são produzidos: eles dão prazer e carregam uma história de longevidade por trás, neste mundo material 
que é tão real no Brasil atual quanto na Suíça: a vida é curta. Um item mal vê a luz e já está ultrapassado ou eclipsado por algo novo. Hoje 
está aqui, mas amanhã já terá ido para o incinerador. 
Jovem e jovial: A competição feroz compele os designers a inventarem cada vez mais criativas variedades de utensílios, joalherias, roupas, 
livros, comidas, bugigangas e equipamentos para o dia-a-dia como se nós não pudéssemos ter o suficiente de tudo isso. Na loja de 
departamentos da vida podem ser encontradas contribuições de vários pequenos produtos contemporâneos que, normalmente, costumam 
ser campeões de vendas em mercados locais, iluminando e enriquecendo o palco da vida. Os designers e fabricantes desses produtos 
merecem nossa atenção e generosidade pela paixão que mostram em relação ao que fazem. A Suíça é um país multicultural. Por muitos 
anos, quatro culturas têm vivido juntas ali - alemã, francesa, italiana e românica. Cem anos atrás, o país se transformou num lugar para 
onde as pessoas imigravam para, ao invés de emigrar de. Atualmente, um quinto de seus habitantes é oriundo de outros países do mundo, 
e existe por lá também uma grande e feliz comunidade de brasileiros. Os designers combinam rituais e imagens de diferentes culturas 
numa colagem urbana; estabelecem um senso de comunidade e adoçam a vida com um toque de sutil luxo. 

Montanha acima 
Há dois séculos, os Alpes suíços consistiam em inférteis campos, pedras, rochas e gelo. O povo era pobre; muitos tiveram que emigrar -
muitos para a América. Atualmente, lugares como St. Moritz, Zermatt e Davas estão entre os mais prósperos na Suíça. O preço das terras 
em St. Moritz é tão alto quanto aqueles praticados no centro de Zurique; a renda per capita em Davas se equipara com a verificada nos 
principais centros suíços. E a Suíça é o país mais rico da Europa. O turismo é uma mina de ouro e é uma das principais "indústrias" do 
país. O turismo alpino tem o design no coração para os gerentes de spas, designers gráficos, arquitetos, hoteleiros, engenheiros, 
financistas, e os construtores de trens e bondinhos só precisavam responder a uma pergunta formal: como transformar num paraíso um 
local onde nada existe além de montanhas, sol e ar puro? Eles precisavam criar imagens que incentivassem os possíveis hóspedes a dizer: 
"É para lá que eu quero ir." E para criar estas imagens eles fizeram do interior uma bela paisagem, instalaram teleféricos, construíram 
hotéis e imprimiram pôsteres. O turismo deu nova forma ao país, produziu pôsteres, gerou equipamento esportivo e criou design e moda. O 
design do turismo é a verdadeira história de sucesso do design suíço. 
E, o que é mais ... Em complemento aos três capítulos acima, que são exemplos primorosos da Suíça e dos suíços, a exibição mostra úteis 
"bugigangas" de uso diário feitas por designers e fabricantes, assim como utensílios de cozinha e demais equipamentos nos outros quatro 
capítulos, chamados: os pequenos ajudantes; pequenos+ bonitos, uma declaração visual e biblioteca. Eles informam acerca da cooperação 
entre engenheiros e designers, levando o visitante para o mundo do design gráfico e da manufatura de livros. 

Ariana Pradal, Roland Eberle e Kiibi Gantenbein* 
* Kiibi Gantenbein é o editor-chefe de Hochparterre, uma revista sediada em Zurique que trata do design e da 
arquitetura suíços. Ariana Pradal é editora na Hochparterre. Roland Eberle é designer e arquiteto de exposições 
no ReForm studio em Zurique. 
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PÁGINA SEGUINTE, 12 e 13 PETER EISENMAN (EISENMAN ARCHITECTS). MEMORIAL AOS JUDEUS ASSASSINADOS DA EUROPA, 1997-2005. 
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14 PETZINKA PINK ARCHITEKTEN, SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE NORDHEIN-WESTFALEN EM BERLIM, 2000-2002. 
15 PETZINKA PINK ARCHITEKTEN, CONCEITO DE PLANEJAMENTO URBANO NA AREA HISTÓRICA DA LENNÉ STRASSE EM BERLIM 2001-2003. 
16 e 17 VAN DEN VALENTYN ARCHITEKTUR, UNTER DEN LINDEN 1, 2001-2003. 
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20 e 21 PROr. H G fVIERZ, AS BIBLIOTECAS NACIONAIS UNTER DEN llNDEN' 
22 BENISH & PARTNER. PROJETO DE RENOVAÇAO DA ACADEMIA D[ 8ELAS 
ARTES DE BERLltv1 / FOTO. Cf-lRISTIAN KANDZ:A 
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ATELIER CIDADE 10 PETER COOK DESENHO NAS CIDADES SVERRE FEHN NORMAN FOSTER 
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A proposta do Atelier Cidade 10 nasceu da vontade espanhola de interatuar com a comunidade brasileira, refletindo conjunt~mente 
sobre as cidades, seu presente e seu futuro, como espaço de convivência e ponto de convergência entre os cidadãos e a arquitetura, 
contando com a sinergia de crianças e adolescentes do Brasil e arquitetos espanhóis, no marco 5ª Bienal Internacional de Arquitetura 
e Design de São Paulo. A direção do projeto é compartilhada por especialistas e entidades do.s dois países. A equipe do Brasil traz, 
através da Fundação Abrinq e do Instituto Tomie Ohtake, a defesa dos direitos da criança, referência do trabalho e experiência comum 
com crianças brasileiras, e a articulação social no entorno urbano, resultado do trabalho desenvolvido juntamente a organizações 
não-governamentais. A equipe da Espanha abrange a criação e conceitualização da proposta do Atelier, a cargo do arquiteto Enric 
Ruiz-Geli, comissário da representação nacional espanhola na Bienal, com o escritório Cloud 9, de Barcelona, e de Teresa Sandoval, 
economista e especialista em dinâmicas urbanas, que trabalha com a colaboração dos especialistas em pedagogia e participação 
cidadã e espaço público do escritório catalão Sandoval Roig & As. 

A maquete: construção coletiva 
O Atelier tem como objetivo a colaboração e a parceria de crianças e arquitetos no projeto da Cidade 10, desenvolvido por meio da 
construção, do jogo e do diálogo. As crianças produzem, a partir dos seus sonhos e necessidades, idéias frescas, primeiras, criativas, 
provocadoras de mudanças e geradoras de outras cidades ou mundos possíveis. Partindo da realidade da cidade que conhecem, 
sugerem espaços vivos, dinâmicos, criados a partir de suas vivências cotidianas e convertem-se, enfim, em pequenos arquitetos. Os 
arquitetos, que aportam suas experiências e, ao mesmo tempo, seus ideais como cidadãos especialistas em forjar na realidade a 
"autêntica cidade", tentam fazer possível a utopia desta outra cidade. Assim, crianças e arquitetos tornam-se cúmplices e provocam 
juntos uma transformação onde convergem, em uma joint venture, as idéias e a discussão de sua viabilidade, o sonho e a realidade. 

Metodologia e equipes 
O Atelier caracteriza-se pela construção de uma trama urbana, em um território, moldada em formato de uma maquete realista de 
aproximadamente 56,00 m2, que permite criar, comentar, dialogar e construir idéias ao mesmo tempo. Nela atuam oito equipes de 
trabalho formadas, cada uma, por seis crianças de seis a 14 anos, um jovem monitor, de 15 a 20 anos, um arquiteto e um intérprete-
educador, criando seu próprio entorno urbano. Cada equipe trabalha oito zonas da maquete, referentes a oito zonas distintas da Terra, 
com o objetivo de desenvolver, finalmente, uma rede de distintos entornas urbanos. As crianças procedem da periferia de São Paulo, 
crianças socialmente excluídas, mas com o potencial de sonhar, inerente a qualquer criança, e com os mesmos direitos cidadãos, e 
participam de projetos liderados respectivamente por três ONGs: Centro Cultural Vila Prudente, Projeto Arrastão e Gol de Letra. Os 
arquitetos são profissionais de prestígio, que lideram uma arquitetura contemporânea complexa, cheia de fantasia, investigação, de 
compromisso ambiental, cheia de ingenuidade e otimismo, que trabalham em rede e cuja principal característica é poder "mover 
montanhas" com sua atitude. 

Dinâmica da maquete e temas sugeridos 
O Atelier tem duração de 15 dias, que antecedem a inauguração da Bienal. A dinâmica construtiva da maquete reflete a construção 
da Cidade 10 a partir de um roteiro "semente", que foi se definindo a partir do processo de colaboração de crianças-arquitetos e 
profissionais sobre um espaço virgem que representava, na maquete, a natureza construída no primeiro dia de atividade. Rios, 
montanhas, selvas, bosques e desertos, entre outras paisagens, foram construídos a partir de uma infinidade de materiais e técnicas 
como gelo, bonsais, papéis, argila, massa de modelar, infláveis, vídeos, modelagem digital, papel machê, entre outros. A maquete se 
concretiza a partir das ações e intercâmbio de perguntas, reflexões e experiências de crianças e arquitetos. Em sua primeira fase, o 
processo abrange desde temas relacionados ao entorno mais imediato e conhecido pelas crianças - a rua, o bairro, a praça - ao mais 
distante - toda a cidade - dos quais são aspectos centrais a convivência, a comunicação, os deslocamentos, a trama urbana, o 
ha_bitat, as funções da cidade e de seus espaços públicos, os direitos do cidadão adulto e do cidadão criança, o público versus o 
privado, cultura. Uma segunda fase do processo trata do intercâmbio entre cidades e da gestão do espaço global: informação, 
mercadorias, costumes, cultura, infra-estruturas, convivência cidade-natureza, etc. Participação ativa, sustentabilidade e 
multiculturalidade constituem temas transversais que permeiam todo o processo. 
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Um convite à práxis , 
Os resultados imprevisíveis do Atelier são expostos na 5ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo e constituem 
semente de um debate atual, em forma de convite aos responsáveis pela execução da arquitetura e do espaço público, para que 
transfiram, para a prática, estas experiências, convertendo-as em ações concretas transformadoras da realidade, criando cidades 
geradoras de vida, novos modos de habitar, novos sistemas organizativos, nova ecologia, nova propriedade, novo fluxo público, nova 
densidade, nova arquitetura e nova paisagem. Este convite estende-se à esfera da educação, às empresas privadas e à sociedade 
civil, a fim de que as cidades sejam expressões da participação ativa de seus cidadãos e, sobretudo, daqueles que, desde o presente, 
antes que no futuro, podem potencializar cidades mais democráticas, mais participativas e com mais qualidade de vida: a infância, 
a adolescência e a juventude. Trata-se de reconhecer a relevância desta expressiva parcela da população na concretização "daquela 
cidade que está na imaginação da cidadania" 

Jaime Lerner 

01 CONCEITO MAQUETE DO PROJETO ATELIER CIDADE 10. PÁGINAS SEGUINTES, 02 DESENHOS DE CRIANÇAS QUE PARTICIPAM NO ATELIER. 
03 e 04 CONCEITO ESTUDO DA ATIVIDADE DOS ORIENTADORES DO PROJETO DO ATELIER. 
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O Mundo de Peter Cook 

Sou um norte-europeu altamente urbanizado, acostumado a climas úmidos, verde em abundância, galhos, equipamentos eletrônicos, 
gravetos e cercas, peles frágeis e, portanto, pedaços de papelão à minha volta - e na arquitetura que proponho. Tenho medo da solidão: 
enquanto escrevo, ouço minha música favorita; enquanto fazia a maquete, e portanto organizava a exposição, assistia televisão. Enquanto 
escolho os desenhos e fotografias, sou continuamente interrompido por colegas e estudantes. Então decidi dividir a exposição em algumas 
seções. Começando onde todos esperam que eu comece: ARCHIGRAM. Aconteceu há muito tempo, mas, de certa forma, continua acontecendo. 
A grande exposição Archigram acontecerá na semana que vem em Seul e no ano que vem em Londres. Cada vez que ela se muda, os membros 
sobreviventes do velho Grupo se reúnem e 'discutem' suas idéias diante de platéias questionadoras. Mudamos de um lugar para outro e 
reconstruímos 'conversas', desenvolvendo novos temas, invertendo a ordem dos velhos temas, descrevendo trabalhos passados a partir de 
novas perspectivas; ou mesmo, ocasionalmente, negando nossas motivações originais, e, ainda assim, desfrutamos da companhia mútua e, 
certamente, sentimos um grande entusiasmo, como um desafio a partir das idéias dos outros. 
Na exposição, a Archigram está numa área amarela, com uma parede vermelha. A Archigram é ANIMADA: esta foi a palavra-chave no período 
de 1963-1976, o período oficial da 'Archigram'. Coloquei na exposição alguns dos projetos heróicos que foram minha contribuição ao esforço 
do Grupo: o PLUGUE NA CIDADE, a TORRE MONTREAL, a CIDADE INSTANTÂNEA. Bem como alguns outros trabalhos que emanam disso. A seção 
seguinte chama-se HAWCO, estabelecida mais ou menos num período de 1975 a 1995, quando fiz uma série de projetos com Christine Hawley 
- uma colega até hoje. Hawley, a mais famosa dos estudantes da Archigram, tornou-se uma importante e criativa crítica e arquiteta, por 
méritos próprios. A maioria dos nossos trabalhos conjuntos foi sob a forma de concursos, com alguns poucos trabalhos construídos: o conjunto 
habitacional Lutzowplatz em Berlim, o pavilhão aquático em Osaka e a cantina da Escola Stadel em Frankfurt. 
A influência de Hawley conduz a uma linha lírica e às vezes a um contorno suave. O espírito é tipicamente inglês. Tem paralelo com uma 
tendência que meu trabalho, de todo modo, assumiu nos anos 1970 e 1980 em direção à redescoberta do 'natural' e do 'misterioso', que 
poderiam ser enxertados com o 'inventado' e o 'mecânico'. Coerente com trabalhos anteriores está uma alta preocupação pela idéia de 
organização linear: o seqüenciamento de elementos de conteúdo e valor desiguais, quando se encadeia uma narrativa inglesa abarcando, 
como esperado, uma ampla variedade de incidentes e anedotas. 
Na exposição, a seção HAWCO (Hawley e Cook) está em azul-claro: um resquício do espírito rouco da Archigram. Os edifícios que produziu 
indicam uma estratégia repetida de 'quente' e 'frio': a frente da Lutzowplatz é movimentada e as salas internas têm diversos níveis, balcões 
e reentrâncias; a interface é com um parque e com o tráfego movimentado. A parte de trás (o lado do pátio) é plana, regular, encaixada, 
tranqüila. No Pavilhão Aquático de Osaka, a fachada de metal (aparentemente) tranqüila abre apenas ocasionalmente; a parte do fundo, 
misterioso lado 'negro', funciona mais escancaradamente. A Cantina da Escola Stadel é uma tranqüila caixa de vidro que se descortina nos 
dias quentes: o teto inteiro se abre com um grande sorriso. 



01 PETER COOK CO'v1 SALVADOR PEREZ ARROYO & EVA HURTADO. PINTO CENTRt CORNER, 200i-2003. 02 PETER COOK. BREIDSCHEIDPLATZ, 
BERI !N. 03 PUER COOK & COLIN fOURNIER, GRAZ KLJN<ffHAUS 2000-2003. PÁGINA SEGUINTE. 04 PETER COOK & COLIN FOURNlfR GRAZ 
KUNSTHAUS, 2000-2003. 
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Dois projetos fundamentais - o Museu Langen Glass e os pequenos edifícios que venceram o concurso para 
o Museu Carnuntum na Baixa Áustria - continuariam a série de 'quente-frio', 'fundos-frente', 'ação 
urpresa'. A estética da fachada pura em aço, que toma vida, é comum a todos eles. 
o azul-claro para o verde-claro é uma alteração mínima. Muitos dos trabalhos nesta seção, VEGETAÇÃO,- _ 
oram contemporâneos à produção Hawco, mas aqui chamo a atenção para meu crescente interesse pela 
idéia de que crescimentos naturais podem ser somados ao vocabulário arquitetural existente. Paisagistas 
europeus criaram muitas vezes uma série de interações entre o objeto construído e a vegetação, o que dá 
margem a uma área de especulação infinita. A plantação nunca pode ser realmente domada, porém, dentro e a, po e aver momentos 
e invenção e controle: comparável ao nosso relacionamento atual com dispositivos eletrônicos - a nosso serviço, mas nunca 
ealmente entendidos. Tal discussão sublinha o projeto 'Saída Oeste - Berlim', que também tem a ver com a metamorfose de uma 
idade e a existência de várias condições diferentes de 'influência' sobre geometria e hardware ... assim como a Casa Veg., um local 
e estudo de plantação-eletrônica-equipamentos hibridizados. 

:j'\ seção SUPER HOUSTON tem um fundo preto e muitos desenhos de árvores. Houston tem hoje árvores, árvores, árvores, cobrindo carros, carros, 
arros: uma Super Houston leva as tendências atuais mais além, com um sistema de rastreamento nas estradas totalmente controlado por 
omputador, de forma que você não precisa se concentrar enquanto dirige, e uma fileira gigante de instituições, depósitos e academias 
sportivas no lado oposto da estrada à área das habitações e das árvores. Esta é marcada a cada quilômetro por alguns edifícios em forma 

de dardo que se projetam sobre a estrada. Cada grupo deles estabelece um 'lugar' ao longo do caminho. Esses são chamados de 'vilarejos'. 
Super-Houston é tanto a reação quanto o deleite europeu à totalidade americana. 

--- --__.....---- As paredes vermelhas próximas referem-se à cidade de Pinto, que fica bem ao lado de Madri. Juntamente com os arquitetos espanhóis 
alvador Perez Arroyo e sua mulher, Eva Hurtado, criamos um pedaço adicional de cidade para 25.000 pessoas. Num local totalmente 

~~ !wi1plano e árido, fizemos uma paisagem artificial de pequenas colinas. No centro fica o campo de golfe. No topo, aglomerados de 
-•apartamentos e faixas de apartamentos. Nas margens das colinas há uma 'acrópole' dos principais edifícios comerciais e 

omunitários. Fiquei muito interessado em atividades de lazer e nas novas formas de aproveitá-las. As piscinas, quadras e campos 
mais formais combinados com manifestações espontâneas que muitos arquitetos modernos optaram por esquecer: ficar andando à 
oa, passeando, olhando as garotas (ou garotos), fofocando, se mostrando - assim como andando de bicicleta, fazendo caminhada, 
entando e observando. Então, o principal acessório, uma Boardwalk, a ser usada à maneira de um calçadão à beira-mar. 
ste projeto está entrando no estágio de implantação. 
á uma seção azul-escura, que exibe o GRAZ KUNSTHAUS (Centro de Artes). É um edifício projetado junto com meu amigo Colin Fournier 

'""~"'-= 0
• que ganhou um concurso. Está quase completo, portanto não tenho certeza o quão 'em cima da hora' poderemos estar na exposição. 
, uma 'bolha' azul, coberta por um revestimento de acrílico, separado do revestimento principal por alguns centímetros. Neste espaço 
azia há 1.000 anéis fluorescentes que serão programáveis. Esses pixeis possibilitarão ao edifício 'conversar' com a cidade de Graz. 
entro há dois níveis mais altos de galerias de arte públicas: o de baixo é um espaço 'caixa-preta' para arte elétrica e eletrônica, 
o de cima, uma galeria normal. Há aberturas que se projetam a partir da bolha para alimentar a galeria superior com luz natural. 
exposição tem um quarto escuro que mostrará vários trechos de filmes, palestras ministradas por mim e entrevistas. 
m outro lugar haverá também alusões à minha vida como professor, palestrante e organizador, bem como projetista de cidades e 
difícios. A exposição é também, implicitamente, uma homenagem aos meus amigos e colegas. 

Peter Cook 
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A arquitetura portuguesa é caracterizada por uma grande atenção à escala humana, entenda-se social, e opera no entorno, através de um 
desenho atento às potencialidades de uso. Uma arquitetura concebida para viver e ser vivida. Nesse sentido, a variedade de linguagens, 
de atitudes, de percursos projetuais, que são a marca registrada de cada arquiteto, convergem numa tendência portuguesa. 
P(}rtugal, aproximadamente nos últimos 30 anos, reconfigurou significativamente a sua trama urbanística, não se limitando ao simples 
eixo Lisboa - Porto, participando do fenômeno que investe a Europa. É interessante atravessar o país, sondá-lo e registrar momentos 
claros de ordem, espalhados no território, revelados em pequenos detalhes, por discretos movimentos de terra, mudanças de materiais. 
A cidade européia contemporânea, num contínuo acrescentar e consolidar-se, vem conhecendo modelos de desenvolvimento extensivo com 
lógicas de formação distintas das que foram, por tradição, as da sua origem. Um tecido urbano cada vez mais instável, cada vez mais 
complexo e variado a compõe tão poliforme, a ponto de questionar o próprio significado de centro e de periferia, enfim, de cidade. 
A metrópole, a cidade à escala regional, torna-se conceito no continuum europeu. O sentido de pertença das intervenções locais, que pontuam 
os lugares mais remotos, à cidade, vai de encontro com o sistema global de urbanização, e é a multiplicidade dessas intervenções, na sua 
variedade e qualidade intrínseca, que define os aspectos do próprio sistema. O centro torna-se questão estratégica na procura entre o espírito 
do lugar e o nonsense das periferias e das vastas áreas limítrofes retidas entre as malhas infra-estruturais. A arquitetura é, então, chamada 
a implementar centros capazes de interagir com uma nova escala territorial, o que acontece através de procedimentos tipificados: a construção 
de novas infra-estruturas, a consolidação de centros antigos, o redesenho de espaços públicos, a edificação ex-novo de amplas plataformas. 
A exposição centra o seu olhar num conjunto de casos que permite exemplificar a maneira como Portugal pensa e projeta as mudanças. 
Documenta, portanto, diferentes formas de crescimento e transformação no interior das cidades e nos seus arredores, selecionando cinco lugares 
heterogêneos, quer pela importância, quer pelo caráter dos projetos apresentados: Lisboa, Porto, Évora, Montemor-o-Velho e Idanha-a-Velha. 
O alcance das intervenções não depende da dimensão do lugar para onde são concebidas, mas sim da escala do projeto e da escala geográfica 
às quais se dirigem. São ações que ambicionam ser significantes, capazes de investir sobre uma ampla área geográfica e interagir, alterando 
o estado dos elementos e as suas relações. O grande desafio do arquiteto chamado a intervir em tecidos urbanos é, de fato, o de estruturar 
símbolos calibrados segundo uma nova escala, sem perder o gesto e a delicadeza da dimensão humana que lhe garanta a vitalidade. 
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A capacidade da arquitetura em produzir transformação nos lugares é documentada pelo olhar de um artista que interpreta nas imagens 
a qualidade antrópica dos projetos arquitetônicos. O arquiteto observa e desenha a cidade, induzindo mudanças na sua forma; o fotógrafo 
analisa e reconstrói, restituindo a imagem de uma realidade. A ambígua fronteira que distingue os dois modi operandi, objetivos, 
instrumentos e produtos dá o mote para uma exploração paralela em que fotografia e desenho exprimem duas poéticas complementares 
da cidade: uma, o olhar sobre a paisagem, outra, sobre o movimento. Contemplação e intervenção, duas condições que mudam o ponto de 
vista e se alternam na figura do arquiteto e do fotógrafo. 
A interpretação e a construção dos lugares acontecem através de dois registros, um imagético e o outro imaginativo. 
Existe uma ordem utópica, aquela do projeto, e uma ordem tópica, aquela da fotografia, ambas criadoras de uma imagem do urbano. 
Como o arquiteto, que procura um equilíbrio feito de tensões medidas, a fotografia de Gabriele Basilico mostra-se como um dispositivo 
equalizador, passando através das turbulências, desenhando linhas que recolhem o caos para lhe reinventar uma nova ordem. 
Como o arquiteto que olha à sua volta o contexto com o qual se deve referenciar para intervir, o fotógrafo vê, pesa e procura o olhar 
nesse mesmo lugar como se estivesse também ele prestes a agir sobre o entorno. 
É significativo o seu olhar, não tanto enquanto compositor de circunstância de uma cena urbana, mas enquanto visão crítica que 
seleciona atentamente, filtrando interferências, procurando tornar inteligível uma situação específica, para além da sua forma imediata. 
O fotógrafo olha como quem constrói. 
As imagens de Basilico não são, portanto, estetização do banal ou do feio, mas, nas palavras de Siza "a expressão de uma enorme 
esperança, de compreensão e de tolerância, da convicção", reveladas sob a forma de serenidade. 

... J 

04 



05 

--- --- ----"º--~---'..~ .- --

94 

06 

:u, 

~') 

;; ................... . ....... , 1 Fi1 
- - -----

__ '_º'_' ... _'"_M_«_•_•_~ __ -_·_••_•_.,_-_•_~_.,_-_-_,,,._~ __ •_~_·_,_,~_• ____________________________________________ 
7
Er~~WM

0

0C:;«ab>w:=~~~-



Lugares e projetos em exposição: Porto C . , . . 
Estação de Metropolitano arq Ed d -S asa dos Vinte e Quatro, arq. Fernando Tavora; Elevador dos Gu1nda1s, arq. Adalberto Dias· 

' · uaro outoMoura· C d M'' OM . . ' Estrutura Urbana, GTL CMMV _ M. 
1 
F. . , asa a us1ca, A - Rem Koolhaas. Montemor-o-Velho_Requal1f1cação da 

Sérgio Fernandes· J L Gome E' igue igueira arq. coord. ldanha-a-Velha_Requalificação da Aldeia Histórica Atelier 15 -A . A. Costa· 
, · · s vora Bairro d Q · t d M 1 · , ' ' 

a~q_. Vitor Figueiredo. Lisboa_Pavilhão- do C ª . uin ª a a ague1ra, arq. Alvarn Siza Vieira; Escola Sup_erior Ag~ícola, Pól~ da Mitra, 
V1e1ra; Remodelação de um Q t . _ on~ecimento dos Mares, arq. J. L. Carrilho da Graça; Reconstruçao do Chiado, arq. Alvaro Siza 

uar eirao no Chiado, arq. Gonçalo Sousa Byrne. A Campanha fotográfica foi realizada em julho de 2003. 
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os CASA nos VINTE E ouATRO PORTO, FERNANDO TÁVORA. os PR~ oJÊluc: M~:o-R-~~~f ~~:7A;;;:-;;;uN1cJ1i[ 
COORDENADOR MIGUEL FIGUEIRA. 07 PLANO DE RECUPERACÃO DO CHIADO, LISBOA, ALVARO SIZA VIEIRA. 
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A exposição apresenta idéias e trabalhos do arquiteto norueguês Sverre Fehn. Sverre Fehn nasceu em 1924 e graduou-se arquiteto em 
' 1949_ Foi professor na Escola de Arquitetura de Oslo, de 1971 até sua aposentadoria em 1995, e ainda atua profissionalmente em Oslo. 
O primeiro trabalho de Fehn a atrair a atenção internacional foi seu projeto para o pavilhão norueguês na Exposição Mundial de 1958 em 
Bruxelas - uma elegante construção dominada por vigas laminadas de madeira. Seis anos mais tarde ele recebeu muitos elogios por seu 
projeto simples e refinado para o pavilhão nórdico permanente no parque da Bienal de Veneza. Fehn também projetou várias residências 
particulares imponentes, dentre elas a Villa Busk, tombada logo após sua conclusão. Em 1991 Fehn representou a Noruega na Bienal 
Internacional de Arquitetura de Veneza, com uma exposição de seu trabalho produzida pelo Museu Norueguês de Arquitetura. 
Fehn conquistou reputação como projetista de exposições (duas exposições muito bonitas no Centro de Artes Henie-Onstad) e de vários 
prédios de museus. Seus trabalhos mais importantes são o Museu Hedmark (1968-88), onde ele criou uma surpreendente combinação de 
ruínas medievais e desenho contemporâneo, o Museu Glacier Norueguês (1991) em Fj~rland, no oeste da Noruega, e o Centro Aukrust 
(1996) em Alvdal, no leste da Noruega. Em 1996 venceu um concurso para a ampliação do Teatro Real em Copenhague, mas o projeto 
nunca foi executado. Além disso, Fehn recebeu vários outros prêmios e distinções noruegueses e internacionais. Em 1997 foi concedido a 
ele o mais prestigiado de todos os prêmios de arquitetura, o Prêmio Pritzker de Arquitetura, que foi entregue em Bilbao, Espanha, e a 
Medalha de Ouro Heinrich-Tessenow em Dresden, Alemanha. 
A exposição se concentra em 18 trabalhos de Sverre Fehn, tanto edifícios efetivamente realizados quanto projetos. Cada trabalho é 
apresentado com uma maquete e um painel vertical (2,5 m x 2,5 m) dividido em nove unidades e acompanhado por painéis horizontais 
menores com desenhos e textos informativos. Os painéis verticais trazem uma foto grande com um desenho e uma citação de Fehn. As 
imagens nos painéis também são reproduzidas no folheto da exposição. Os textos estão em inglês. Slides dos edifícios de Fehn estão 
disponíveis. Para um relato mais detalhado sobre a exposição, veja a descrição anexa da exposição. A exposição foi financiada pelo 
Ministério das Relações Exteriores da Noruega e produzida pelo Museu Norueguês de Arquitetura em Oslo e pelos arquitetos italianos·_ ); 
Gennaro Postiglione, Nicole Flora e Paolo Giardiello. ~-
O Ministério das Relações Exteriores apresenta a cultura norueguesa no exterior visando promover um conhecimento mais amplo da- - - -
Noruega. As várias formas de expressão cultural fornecem informações sobre o passado e o presente da Noruega, suas características -, 
próprias e suas ligações com outros países. A concessão do Prêmio Pritzker de 1997 ao arquiteto norueguês Sverre Fehn integra uma longa· -
lista de conquistas de arquitetos noruegueses nos últimos dez anos. A biblioteca em Alexandria e a sede da British Airways em Heathrow 
são exemplos da contribuição norueguesa à arquitetura contemporânea. Ao produzir e apoiar exposições dos trabalhos de arquitetos 
noruegueses, seja em grupo, ou, como no presente caso, com o foco em um único arquiteto, o Ministério das Relações Exteriores da Noruega 
deseja apresentar o melhor que a Noruega tem a oferecer em um dos mais estimulantes e avançados campos do design contemporâneo. 
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01 AUKRUST CE'\JTRE EM ALVDAL, NORUEGA (1993-i996) / ARQUITETO· SVERRE FEHN / FOTO: TEfTI SOLVA G. PÁGINA SEGUINTE, 02 
NORWEGIAN GLACIER MUSElJM EM FJ/ERLAND, 1\JORUEGA (1989-1991) / ARQUITETO· SVERRE FErlN I FOTO· J R1 HAVRAN. 
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Foster e Associados é uma firma com escritórios de projetos por todo o mundo. Está centralizada em um escritório em Londres, onde 
começa o desenho de todos os projetos. A firma é comandada pelo Lorde Foster, como presidente, e quatro sócios. Um conselho-diretor 
é responsável pela administração do dia-a-dia. A firma recebeu mais de 290 prêmios e menções pela excelência dos projetos, e venceu 
60 concursos nacionais e internacionais. Os trabalhos da firma variam em escala desde o novo aeroporto de Hong Kong - o maior 
projeto em construção do mundo - à menor encomenda, um conjunto de guarnição de porta. O âmbito do trabalho inclui planos 
diretores para cidades, projetos de edifícios, design de interiores e de produtos, artes gráficas e exposições. O estúdio construiu uma 
reputação internacional com edifícios como o novo parlamento alemão no Reichstag em Berlim, o Grande Pátio para o Museu Britânico, 
os escritórios centrais para o HSBC em Hong Kong e Londres, o escritório central do Commerzbank em Frankfurt, o Metrô de Bilbao, o 
Carré d'Art em NTmes, o Centro Sainsbury de Artes Visuais em Norwich e o Centro de Pesquisas da Universidade Stanford, Califórnia. 
Também há um grande interesse em planejamento urbano e infra-estrutura da comunicação. 
Norman Foster deu palestras por todo o mundo e lecionou arquitetura nos Estados Unidos e no Reino Unido. Foi vice-presidente da 
Architectural Association em Londres, membro conselheiro do Royal College of Art, membro da Câmara de Educação e examinador 
visitante do Instituto Real dos Arquitetos Britânicos, e é curador da Fundação de Arquitetura de Londres. 
Norman Foster foi nomeado Cavaleiro em 1990, indicado pela Rainha para a Ordem do Mérito em 1997 e em 1999 foi honrado com um 
título de nobreza, recebendo o título de Lord Foster of Thames Bank. Também é Designer Real para a Indústria, membro da Sociedade 
de Designers, membro honorário da Real Academia de Engenharia e medalhista de ouro do Instituto Real dos Arquitetos Britânicos e 
do Instituto Americano de Arquitetos. Em 1999 tornou-se o 21º laureado pelo Prêmio Pritzker de Arquitetura. Em 2002 venceu o Prêmio 
Auguste Perret da União Internacional de Arquitetos, o Prêmio de Arquitetura Praemium lmperiale e foi indicado como membro da Ordem 
'Pour le Mérite' para Ciências e Artes. Em 2003 foi indicado como membro da Académie d'Architecture. O escritório recebeu o Prêmio 
da Rainha de Exportação. 
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PARA ARQUITETURA E DESIGN 

Ver. Sentir. Experimentar. 
Hoje em dia tudo, ou quase tudo, é possível em se tratando de materiais. O uso de materiais em edifícios e produtos forma a 
experiência que temos enquanto os utilizamos. Esta foi a razão para MATERIA organizar uma exposição dedicada a materiais 
inovadores e suas aplicações inovadoras. Venha e veja, sinta e até ouça você mesmo os últimos materiais e suas aplicações! 

Sem materiais não há produto, muito menos um edifício. Além disso, materiais representam tanto os valores racionais quanto os 
emocionais de todo projeto. Além das muitas especificações técnicas, os materiais também proporcionam um meio de inspirar os 
sentidos. Dentro dos domínios da arquitetura e do design, tanto os aspectos técnicos quanto os estéticos evoluíram fortemente nas 
duas últimas décadas. Aumentou substancialmente o alcance das possibilidades tecnológicas em materiais de engenharia, e o apelo 
estético dos materiais vem sendo crescentemente reconhecido como um ensejo para o desenho. 
Nos últimos dez anos, a impressão genuína dos materiais naturais foi enfatizada, por exemplo, na aplicação de estruturas de madeira, 
aço, cobre oxidado, zinco, tijolo escovado e concreto sem acabamento. Todavia, este avanço está chegando ao fim. Desenvolvimentos 
atuais entre arquitetos e designers mostram um acentuado interesse em diferentes tipos de materiais e técnicas novos, 
transdisciplinares e surpreendentes, com os quais futuras idéias e conceitos podem ser formados e realizados. Essas idéias e 
conceitos sempre encontram suas origens em circunstâncias econômicas e sociais. Questões futuras são, entre outras: 
Meio ambiente_Diminuição do uso de materiais, sustentabilidade e ciclo de vida, reciclagem de produtos e materiais, eficiência 
energética. Saúde pública_Conforto, segurança, condições de trabalho, ambientes de moradia e trabalho limpos e saudáveis. 
Valor por dinheiro_lndustrialização, flexibilidade na construção, uso flexível do ambiente urbano, desenho para separação, melhoria de 
qualidade, construção e produção mais rápidas. Estilo de vida_Domicílios em transformação, recreação, esportes, habitação flexível. 
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02 NEGATIVE ARCHITECTURE/SILICON, DESIGNER: TJERK VAN DE LUNE, HOLANDA 03 TECH"JOGEL l~t\LIA. TÁLIA 



Proposta & Conteúdo 

Proposta_Esta exposição é organizada de modo a permitir a transferência de conhecimento sobre os varios materiais 
transdisciplinares e suas aplicações. A seleção dos materiais e exemplos mostrados visa informar, inspirar, divertir e excitar os 
sentidos de arquitetos, designers e profissionais industriais afins. A exposição possibilita moldar futuros produtos ou edifícios como 
objetos de desejo. 
Público-alvo_O público principal consiste em arquitetos, designers, profissionais e artistas da indústria e designers de interiores. O assunto 
e os curiosos materiais palpáveis, em parte com efeitos como hologramas, os odores, efeitos termo e fotocromáticos e o magnetismo também 
são relevantes para um público mais amplo. Conteúdo_A exposição é composta de duas partes: materiais e conceitos. Materiais_Esta parte 
da exposição enfoca os materiais inovadores e voltados para o futuro, e alimenta a necessidade de experimentar e inovar. Cerca de 80 
amostras de materiais estão exibidos, e pedem para serem experimentados por todos os sentidos possíveis. Conceitos_A segunda parte 
mostra exemplos de projetos internacionais reais com esses tipos de materiais. Uma almofada de metal ETFE, uma construção com fachada 
de metal, em parte explodida em sua forma atual, fotografias impressas no concreto, mostras de concreto com aditivos surpreendentes, uma 
construção com parede de vidro, papelão como material de construção, etc. Essas aplicações selecionadas transmitem a diversidade de 
visões ao apresentar exemplos internacionais e entrevistas com excelentes designers e especialistas em materiais. 
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A exposição de Zaha Hadid na 5ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo é dedicada ao trabalho vasto e abrangente 
de uma das mais renomadas defensoras da arquitetura contemporânea seminal, expondo uma ampla gama de projetos atuais e recentes 
na Europa, América e Ásia. 
Zaha Hadid Architects é internacionalmente conhecido nos meios acadêmicos e de design por sua vasta experiência na exploração da 
forma arquitetônica e sua representação gráfica. Muitos projetos de Zaha Hadid foram realizados por encomendas públicas e para 
concursos internacionais. Zaha Hadid recebeu a mais alta distinção em vários prêmios de design ao longo da última década. Seus projetos 
vencedores de concursos que são exibidos nesta exposição incluem o Centro Rosentha I de Arte Contemporânea, em Ci nci n nati, Ohio (1997-
2003), o Centro de Arte Contemporânea, em Roma, Itália (1998, a ser concluído em 2006), o Centro Científico, em Wolfsburg, Alemanha 
(1999, a ser concluído em 2005) e o Prédio Central da Fábrica da BMW, em Leipzig, Alemanha (2002, a ser concluído em 2004). Depois de 
concluir sua formação na Architectural Association de Londres e trabalhar com o Office for Metropolitan Architecture (OMA) em meados 
dos anos 70, o trabalho solo de Zaha Hadid veio a público pela primeira vez com o projeto vencedor da Competição Internacional Hong 
Kong Peak (1982). Sua Vitra Fire Station (1989-1993), juntamente com o Centro Rosenthal de Arte Contemporânea, Cincinnati, o Bergisel 
Ski Jump, Innsbruck, e o "Vista" Master Plan, Cingapura (2001, fase 1 sendo executada desde 2002) são alguns entre muitos projetos que 
exemplificam a amplitude e profundidade da visão arquitetônica de Hadid. Zaha Hadid caracteriza sua arquitetura como expressão da 
noção de movimento. Como uma "explosão controlada, trata-se de compor caminhos, rotas e volumes que se cruzam, em formas que são 
dinâmicas, nunca estáticas". A Vitra Fire Station emprega polígonos e estruturas triangulares que cortam o espaço, criando movimento 
através do tempo rea I e apreendido. 
Para Hadid, as topologias das vistas das ruas e os padrões de ruas urbanas contribuem para nossa paisagem. No Centro Rosenthal de 
Arte Contemporânea, o "Tapete Urbano" - a rede de ruas da cidade - penetra o edifício e gera sua forma primária. Como demonstra a 
exposição, o trabalho do Zaha Hadid Architects exemplifica os processos e produtos de um design arquitetônico visualmente rigoroso. Outro 
aspecto importante da visão de Hadid é seu interesse na interface entre arquitetura, paisagem e geologia, que ela demonstra integrando 
sistemas naturais e feitos pelo homem, os quais a levam a experimentações com vídeo, imagens digitais e modelagem física. Um processo 
como esse não raro resulta em formas arquitetônicas inesperadas e dinâmicas, moldadas pelas realidades locais e pelas exigências do 
edifício, como ilustrado no design do Estacionamento de Carros, Terminal de Ônibus e Bonde de Hoenheim-North, em Strasbourg, França 
(1999-2001), que recentemente recebeu o Prêmio da União Européia para Arquitetura Contemporânea Mies Van der Rohe 2003. Ao mesmo 
tempo em que a experimentação é sempre um desafio, no exercício arquitetônico ela é especialmente arriscada, demandando formas 
habilidosas de persuasão. No entanto, a fim de estender a prática e o estudo da arquitetura, deve existir uma vanguarda para ampliar os 
limites e expandir as fronteiras do que é imaginável e do que é exeqüível. 
Como Zaha Hadid observa: Existe um discurso entre arquitetos e designers. Isto pode ficar só entre essas pessoas, e pode não afetar 
o público por um bom tempo (em forma de construção), mas é importante que essa pesquisa aconteça, pois, no final, ela realmente produz 
um efeito que faz fluir. Então, é o que realmente me move. 
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WOLFSBURG, ALEMANHA EM CONSTRUÇÃO DESDE 2001, ENTREGA PREVISTA 
PARA 2005. 03 ROSENTHAL CENTRE FOR CONTEMPORARY ART, 1998-2003, 
CINCINNATI, OHIO, EUA/ FOTO: ROLAND HALBE. 
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A imagem da obra de Angelo Mangiarotti é a de um operário brandindo um martelo, montando uma estrutura que servirá para protegê-lo. Uma 
arquitetura que pode ser feita sem gastos excessivos de recursos econômicos ou exagerados esforços tecnológicos. Este é o significado do 
tnartelo: manter uma relação direta, controlada, com as coisas de arquitetura e design. Mangiarotti está consciente da importância do papel 
do trabalhador, do artesão, do mestre-de-obras. Uma capacidade para relações baseadas na extrema sensibilidade e respeito pelos materiai 
e pelo trabalho dos outros. Amor e conhecimento, também pelas técnicas de trabalho e produção. Desta forma, ele reinventou um produto d 
mobiliário semi-acabado, madeira compensada, fazendo-a variável como um produto da natureza, mas produzido por uma máquina. Em 
meados dos anos 1980, ele começou a argumentar sobre as possibilidades oferecidas por máquinas novas, controladas numericamente, para 
o trabalho em mármore, criando novas maravilhas, como a escultura Cono Cielo. 
Outros projetos irradiaram luz sobre as várias graduações de sua sensibilidade, inteligência, habilidade e conhecimento. Há o prazer de; 
antecipar os desejos dos usuários, supondo moradias que podem variar facilmente, tirando vantagem das infinitas possibilidades oferecidas 
por uma grelha modular, como nos apartamentos na Via Quadronno. Há a esmerada atenção aos menores detalhes no projeto de uma cafeteira. 
Há o prazer de imaginar formas que encontram suas definições apenas no momento da produção, como nos vasos Variazioni de mármor 
triturado. Há a aferição de atenção ao mínimo, resolvendo pequenos problemas cotidianos, como no design dos componentes do vaso de plantas 
de terracota, uma reação ao problema de como evitar o transplante de plantas caseiras em crescimento. Há o gosto por experimentação, teste, 
tentativa e erro, e por repensar os resultados obtidos. Como na exaustiva pesquisa com objetos de vidro (pelo menos 800 projetos) para a 
satisfação precisa de diferentes necessidades de uso. Além disso, há o extremo sofisma da junção macho-fêmea projetada para Vera Laica, um 
anel que funciona pela relação de suas duas partes, como a união que o casamento representa. Finalmente, há a surpreendente força narrativa 
de uma chapa de aço perfurado, uma dramática alusão ao massacre de Sant'Anna di Stazzema (Massacro a Sant'Anna). Um talento criativo, 
cuja pesquisa e raciocínio freqüentemente são desenvolvidos através daquela ferramenta particular do projetista: o desenho. Uma ferramenta 
de trabalho com a qual se traz problemas e soluções para o foco. Formas, soluções e técnicas encontradas pelo raciocínio sobre as 
características de um material, exploradas em profundidade, caso a caso, com o prazer de desvendar e compreender suas qualidades, mas 
também de identificar seus empecilhos e defeitos. Então, esquecendo aquelas limitações (todo material tem alguma), encontrar soluções 
corretas, evitando aplicações inapropriadas, inconsistentes e incoerentes. As limitações, portanto, nunca são impedimentos ao projeto, mas um 
estímulo para superar as restrições. 
Um criador único, talvez isolado, certamente longe de todos os ismos. Um autor com economia em mente (economia não no sentido 
comercial), aquele grande preceito do moderno, um objetivo quase que esquecido na história neste momento. Uma meta que está 
desejosamente relegada ao passado, que é difícil de controlar e árdua de seguir. Um ideal estimado, pelo contrário, por um designer que 
começou a trabalhar em pré-fabricação para "melhorar a qualidade arquitetônica das fábricas em que milhares de pessoas teriam que 
trabalhar". Um mestre que alcançou contentamento através da precisão do fazer ("A felicidade vem da precisão"), que é capaz de, como 
raramente ocorre, alcançar uma sublime reconciliação do incômodo dualismo entre ética e estética. 

Beppe Finessi 

01 ESTRUTURA UTILIZANDO SISTEMA CONSTRUTIVO FACEP, 1964 
02 PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES EM BUSSOLENGO - VERONA, ITÁLIA: 
UTILIZANDO SISTEMA CONSTRUTIVO FACEP, 1976 
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03 DEPÓSITO SPLÜGEN BRAU EM MESTRE - VENEZA, ITÁLIA, 1962. 04 DEPÓSITO MORASSUTTI EM PÁDUA, ITÁLIA, 1958. 
05 CROQUI - PROJETO DE UM CENTRO MULTIFUNCIONAL, 1965 
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Essas caixas viajam com você ... 
Em sua chegada elas 

habitam os espaços ... 

Todo momento é para criar 
uma ordem no espaço ... 

Eu gosto disso, dessa sensação da 
viagem estar nesta exibição. 

Assim como em um edifício 
você tem o solo como 

material de trabalho. 

Eu não gosto de coisas 
penduradas nas paredes ... 

O solo ... perto do solo, 
faz o 

trabalho estar dentro da paisagem. 

Eu proponho ver nosso tra ba I ho 
como uma experiência contínua 

desde a especificidade de um 
site para outro ... de 

um projeto para o próximo ... 

E uma vez mais. 
Repetindo ... 

Fazendo de novo ... 

Respaldando todos esses trabalhos. 

Enric Miralles 
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LOURDES JANSANA. 05 ENRIC MIRALLES E BENEDETTA TAGLIABUE/EMBT ARQUITECTES ASSOCIATS, NOVA SEDE DE GÁS NATURAL, CONCURSO 
PRIMEIRO PRÊMIO. BARCELONA, 1999-2004. 06 ENRIC MIRALLES E BENEDETTA TAGLIABUE/EMBT ARQUITECTES ASSOCIATS, RESTAURAÇÃO DO 
MERCADO DE SANTA CATERINA, PREMI NACIONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2001, PRIMEIRO PRÊMIO, BARCELONA, 1997-2004 
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iWlRlrnJW HUNGRY BOX 
O MVRDV foi fundado em Roterdã em 1991 por Winy Maas, Jacob van Rijs e Nathalie de Vries. Pela aparência de seus primeiros 
projetos, os arquitetos causaram sensação com suas interpretações criativas de esboços e regulamentações de construção. Trabalhos 
espetaculares, como a Villa VPRO (1997) e o Pavilhão Holandês na Expo Hanover (2000), atraíram a atenção mundial. Além de projetos 
de edifícios e planos de desenvolvimento urbano, também criaram diversos e renomados projetos teóricos e instalações, incluindo 3D 
City e Metacity/Datatown. Temas-chave em seus projetos e estudos são a densidade e a manipulabilidade da natureza. Eles estão 
particularmente interessados em explorar os limites dentro dos quais situações extremamente densas e compactas são viáveis. Winy 
Maas (Schijndel, 1959) estudou na RHSTL em Boskoop, Países Baixos (1978/83) para arquiteto paisagista. Em 1984 iniciou os estudos 
na Universidade Técnica de Delft, no departamento de Arquitetura e Urbanismo. Lá graduou-se como arquiteto/ urbanista em 1990 
com menção honrosa. Winy Maas trabalhou como arquiteto e urbanista no Bureau Bakker (Bleeker), D.R.O. (Amsterdã), Kuiper 
Compagnons (Roterdã), Unesco (Nairóbi / Quênia), DHV (Amersfoort) e no Office for Metropolitan Architecture-OMA-de Rem Koolhaas 
(Roterdã). Winy Maas dá palestras e workshops regularmente em escolas e instituições por todo o mundo (como AA de Londres, 
Instituto Berlage de Amsterdã, Universidades de Delft, Eindhoven, Berlim, Barcelona, Oslo e Viena, Cooper Union de Nova Iorque e em 
Los Angeles, Chicago, Boston e Princeton). Desde 2003 é professor convidado de Desenho Arquitetônico da Escola de Arquitetura da 
Universidade de Yale. Além disso, ele foi membro do conselho editorial da Forum (1994/1997), membro do conselho da ltems (1995/97) 
e membro do conselho de programa do Grupo Nacional de Design (1998). 
Jacob van Rijs (Amsterdã, 1964) estudou na Academia Livre em Haia (1983/1984) e na Universidade Técnica de Delft, no departamento 
de Arquitetura, onde graduou-se em 1990 com menção honrosa e menção honrosa do Archiprix. Jacob van Rijs trabalhou como 
arquiteto para Martinez Lapenas & Torres Arquitectos (Barcelona), Van Berkel en Bos (Amsterdã) e no Office for Metropolitan 
Architecture - OMA-de Rem Koolhaas (Roterdã). Jacob van Rijs dá palestras e workshops regularmente em escolas e instituições por 
todo o mundo (como Universidade Técnica de Delft, Academia de Arquitetura de Amsterdã, Academia de Arquitetura de Roterdã, AA de 
Londres, Cooper Union de Nova Iorque, Universidade Rice no Texas, TN Probe em Tóquio e Universidades de Madri e Barcelona). 
Nathalie de Vries (Appingedam, 1965) estudou na Universidade Técnica de Delft no departamento de Arquitetura, onde graduou-se 
em 1990 com menção honrosa. Nathalie de Vries trabalhou para Mecanoo Architects (Delft). Nathalie de Vries dá palestras e 
workshops regularmente em escolas e instituições por todo o mundo. Ela também foi professora convidada do Instituto Berlage, da 
Academia de Arquitetura de Arnhem e da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Delft. Além disso, ela é membro do 
conselho do Fundo Holandês de Arquitetura. 
Principais trabalhos: Aeroporto de Roterdã / Alojamento de Porteiros/ Biblioteca Brabant / Calveen / Casa Dupla/Villa KBWW / Casas 
Borneo / Centro de Atividade Natural / Cidade Contêiner / Exposição Mundial 2000 / FARMAX / Flightforum / Galaxy, Eyebeam NY / 
KM3/3D City/ MACBA / Manifesto Brabant 2050 / MetaCity/Datatown / Nuage d'Art / Ópera de Oslo/ Permanence / Pig City/ Plot 5 / 
RVU / Silicon Hill/Correio da Suécia/ Si Iodam/ Studio Thonik/Ateliers / Unterfõhring Park Vi li age/ Villa VPRO / Wiener Weite / WoZoCo's 

Suzanne Mulder 

01 MVRDV, MAQUETE DA BIBLIOTECA CENTRAL DA PROVÍNCIA DE NORD BRABANT PAÍSES BAIXOS, 2000. 
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fü@ CHRISTIAN E ELIZABETH DE PORTZAMPARC 
5ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo, setembro 2003 
Esta é a primeira vez que uma exposição retrospectiva reúne dois criadores tão próximos e, ao mesmo tempo, tão diferentes, como 
Christian e Elizabeth de Portzamparc, casados desde 1982. Embora realizem trabalhos complementares, cada um deles dirige seu 
próprio escritório em Paris, trabalhando juntos em ocasiões eventuais. 
O percurso pela exposição tem três módulos. Um voltado aos trabalhos de Elizabeth de Portzamparc como o restaurante Les Grandes 
Marches. Em outra seqüência, são mostrados projetos onde ela e Christian trabalharam juntos, como a Embaixada Francesa da 
Alemanha. O último módulo é dedicado aos projetos arquitetônicos de Christian de Portzamparc, entre eles a Cidade da Música -
Centro Roberto Marinho do Rio de Janeiro. Os vídeos sobre Elizabeth de Portzamparc procuram narrar seu percurso pessoal e as 
experiências que construíram seu pensamento plástico e que se refletem na sua produção. 
Nascida no Brasil, Elizabeth de Portzamparc desde a adolescência é apaixonada pelas artes do desenho, da pintura e da arquitetura·....--- ---
Sua dedicação profissional ao urbanismo e ao design teve início em Paris, quando, entre 1977 e 1980, dirigiu o Atelier de Urbanismo 
da Cidade de Antony e ensinou na Escola de Arquitetura Paris la Seine. O ano de 1986 é marcado pelo sucesso de seu móvel 24 horas. 
Em 1988, lança a Galeria Mostra em Paris, e ganha, em seguida, seu primeiro concurso de mobiliário para o Centro de Informação da 
Assembléia da França (1989). 
Elizabeth concebeu um espaço expositivo onde arquitetura de interiores e design são apresentados não como elementos isolados, mas 
como criações ligadas a um determinado conjunto cenográfico ou a uma pesquisa sobre identidades visuais. Seus projetos 
arquitetônicos para espaços interiores mantêm como inspiração a idéia de percursos urbanos, como ocorre no hall de entrada da 
empresa Canal+ em Boulogne-Billancourt (2001). Além de desenvolver a identidade visual do Canal+, que é inspirada na linguagem 
estética de Mondrian, esse hall foi concebido como uma continuação da rua que atravessa a entrada. Atualmente em construção, a 
concepção m useográfica para o Museu da Bretanha no edifício m u ltifu nciona I Cha m ps Li bres de Ren nes reproduz um verdadeiro 
passeio urbano. Aliando contemporaneidade e a elegância da sobriedade, seus principais projetos de arquitetura de interiores são o 
Café de la Musique (1994) em Paris, o restaurante Les Grandes Marches (2000), os interiores da nova Embaixada Francesa na 
Alemanha (2003). Nesses projetos se destaca a pesquisa formal rigorosa, e portanto fluida, que guia o trabalho de Elizabeth de 
Portzamparc: um conceito ou determinada forma geométrica é declinada sutilmente no desenho dos móveis. Assim, no projeto laureado 
para as estações e o mobiliário urbano para a nova rede de Tramways em Bordeaux, atualmente em curso, a arquiteta usa o cone e 
cria uma identidade visual eficaz. Com a constante preocupação da coerência entre um interior e seu usuário, Elizabeth de 
Portzamparc assina a decoração de lugares íntimos como a de numerosos apartamentos, espaços culturais e butiques, mas também 
de grandes conjuntos como dez salas de audiência do Palácio de Justiça de Grasse (1999) e dez salas de cinema Pathé em Amsterdã. 
Dentre os projetos atualmente em curso, destacam-se os interiores de um hotel-design em Paris, as novas sedes do Diário Oficial 
francês e do Jornal Le Monde e o Centro Cultural do Brasil na França. 
Sua obra é atualmente reconhecida pela Medalha Internacional em Arquitetura de Interiores da Fundação Cândido Mendes (Rio de 
Janeiro, 1999) e pelos prêmios internacionais Lighting Design Award (Londres, maio de 2002) e Contractworld Award (Hanover, 2002), 
este último pelo trabalho realizado no restaurante Les Grandes Marches. 
Christian de Portzamparc apresenta alguns exemplos de sua arquitetura com maquetes e imagens. Através de vídeos explica os 
princípios de seu trabalho e de sua reflexão sobre a "abertura" da massa construída, a noção de fragmentação, a importância do 
"vazio", o "efeito da presença" como meio de transformação da cidade. A cidade é o tema principal do trabalho de Christian de 
Portzamparc, presente tanto em suas criações projetadas ou construídas quanto em seu projetos de urbanismo. Em 1975, com La rue 
des Hautes Formes, um pequeno bairro de 210 apartamentos na XIII circunscrição de Paris, demonstra que uma arquitetura 
contemporânea pode tecer uma continuidade com a cidade existente e transformá-la. Percebemos neste projeto o surgimento dessa 
visão renovada da volumetria urbana, que ele intitula "quadra aberta", e que se reproduz freqüentemente em vários projetos de 
diferentes países em diferentes circunstâncias. Serão construídos, desta forma, edifícios residenciais em Fukuoka no Japão (1989-
1990), em Paris, no Pare de Bercy (1994), em Almere, Holanda (2004). Em 2000, em Boulogne, para o Canal+, a idéia da "quadra 
aberta" apresenta-se muito eficaz para os 31.000 m2 de escritórios divididos em vários edifícios ao redor de um jardim. No mesmo ano, 
esta proposta foi desenvolvida em uma geometria oblíqua para a Grande Biblioteca de Montreal. 
Nos anos 80, uma série de concursos foi dedicada à música e à dança; a lógica da fragmentação abre caminhos de criação também 
produtivos, como comprovam os dois projetos premiados pelo Equerre d'Argent: a Escola de Dança da Ópera de Paris, em Nanterre 
(1983-1987), e a Cité de la Musique (1995). Concebida em 1984, a Cité de la Musique no Parque da Villette é composta de duas partes 
que formam efetivamente pequenas cidades. A sala de concertos elíptica, única em seu estilo, tornou-se uma referência importante:M,~~-::..:;:. 
por sua qualidade acústica. Em 1997, venceu o concurso internacional para as Salas Filarmônicas de Luxemburgo, cujas obras serão1L~ ~:a 



conluídas em 2005. Neste ano, o Centro Roberto Marinho, projeto da Cité de la Musique para a cidade do Rio de Janeiro, encontra-se 
em processo de avaliação. 
A exposição apresenta também alguns edifícios públicos, construídos nos anos 90: cada vez é apresentada uma resposta específica 
a um lugar, a um programa, como ilustram o Palácio da Justiça, em Grasse (1993-1999); a Extensão do Palácio de Congressos, em 
Paris (1994-1999); em Rennes, o Champs Libres, em fase de construção. 
A inauguração da nova Embaixada da França na Alemanha ocorreu em janeiro de 2003. Sobre uma parcela estreita e enclausurada da 
Pariser Platz, em Berlim, o arquiteto abriu uma ilha iluminada e ampliou-a através da disposição inteligente de sete edifícios. Um outro 
aspecto da exposição mostra a pesquisa escultural sobre a cidade vertical e as torres na paisagem urbana. Em 1991, é a torre do Crédit 
Lyonnais, depois sucedem-se estudos sobre a torre Banda'f, Tóquio, em 1994; as torres Septentrion (1996) e T1 (2001), ambas em La 
Défense; as torres de Frankfurt, em 2002. A torre LVMH, em Nova York (1999) foi saudada pela imprensa como o evento arquitetônico 
nova-iorquino dos últimos 30 anos e venceu o concurso Businnes Week and Architectural Record, em 2001. Atualmente a torre Société 
Générale em La Défense está em estudos. A exposição não apresenta a dimensão dos projetos de urbanismo. Estes foram apresentados 
em 1997 por Abílio Guerra na revista Oculum . 
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JOANESBURGO AGOR 

Em abril de 1994 aconteceu um milagre. O primeiro governo democrático da Africa do Sul foi eleito. Quase todos os aspectos a vida na 
África do Sul pós-apartheid precisavam ser mudados. Todo cidadão tinha agora uma voz garantida por uma constituição avançada e o 
princípio da igualdade foi profundamente valorizado. Também houve mudanças físicas significativas. A nova administração encontrava-se 
numa paisagem física que havia sido traçada para manter as pessoas separadas. O projeto de integração física operou grandes 
mudanças no ambiente construído, particularmente na principal cidade do país, Joanesburgo, o motor econômico e cultural da África. 
Joanesburgo AGORA, uma exposição para a 5ª BIA - Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo - investiga como, nos 
primeiros dez anos de democracia, o governo, o comércio e a sociedade civil mudaram de rumos, remodelando sua cidade. A BIA nos 
proporcionou uma oportunidade de refletir sobre essas enormes mudanças. 

01 LM MU51CO EM UM ::ios MLITOS FfS~IVA s Llt M!.JSICA DE" JOANf~BURGC r1ro ll'\JD AY s A8K CORT~s A DA GTA 
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Joanes urgo é de longe a mais nova cidade na exposiçao etrópoles. O ouro foi escoberto em 1886. A cidade cresceu rapidamente de 
3.000 mineiros, em 1887, para 250.000 pessoas em 1914, e 3,2 milhões hoje. A segregação é tão velha quanto a própria cidade. As 
primeiras remoções forçadas ocorreram em 1903, depois de uma epidemia de peste bubônica na Localidade Coolie, uma favela próxima 
ao distrito central de negócios (DCN). Todos os moradores negros da localidade foram transferidos para Klipspruit, a mais de dez 
quilômetros de distância, hoje parte de Soweto. Em 1913, os negros foram impedidos de possuir terras. Com a Revolta de Rand, em 1922, 
sindicatos multirraciais foram proibidos. Em 1948 o governo formalizou a política do apartheid, exigindo que as diferentes raças vivessem 
separadamente, com conseqüências devastadoras. Permitiu-se a africanos viverem em Joanesburgo apenas temporariamente, com seu 
direito de permanência definitivo submetido a uma colcha de retalhos de territórios inviáveis criados pelo regime do apartheid. Os negros 
foram alojados em cidades-dormitório situadas atrás das colinas, a dez quilômetros do centro da cidade, onde os brancos não podiam 
vê-los. A mudança mais fundamental provavelmente foi em nossa concepção de cidadania: da discriminação do apartheid, mudamos 
para um modelo de sociedade inclusiva. Com esta mudança nas percepções de propriedade da cidade vieram imensas mudanças na 
paisagem física, assim como as mudanças políticas manifestaram-se no espaço. Governo, comércio e sociedade civil foram todos 
desafiados a redefinir suas posições na sociedade e suas manifestações na paisagern física. 
Nossa participação nesta exposição é motivada por contar uma estória muito particular sobre pessoas e sua relação com a sociedade e a . 
paisagem, refletida na arquitetura e nas estruturas da cidade. Uma revolução pacífica ocorreu nos últimos dez anos, integrando pouco a 
pouco uma sociedade anteriormente muito fragmentada; Joanesburgo cresceu e transformou-se no motor econômico da África. Alinhada 
com tendências urbanas internacionais, Joanesburgo experimentou, a partir da década de 1960, um lento mas constante êxodo do DCN: em 
1959 foi criada Randburg e dez anos depois, Sandton. Essas duas áreas, juntamente com outros pequenos centros, cresceram como centros 
separados de negócios e comércio varejista. Sandton é atualmente o centro comercial e financeiro da África. Ao final do apartheid, 
Joanesburgo emergiu como uma cidade multinodal. Joanesburgo AGORA retrata as atuais intervenções nos múltiplos centros de 
Joanesburgo. O centro original, o DCN, deteriorou-se rapidamente a partir de meados da década de 1980. A criminalidade intensificou-se 
e negócios que não haviam se mudado para o norte até 1994, partiram rapidamente. Em 1997, o imposto-base no DCN encontrava-se 
bastante desgastado, criando uma crise financeira crítica para o centro da cidade. Os limites metropolitanos de Joanesburgo foram 
corrigidos em 2000 para absorver a riqueza dos subúrbios do norte da cidade. O governo também pôs em prática um conjunto de programas 
para estabilizar o declínio do DCN e reabilitar os centros dos dois principais distritos da cidade, Soweto e Alexandra. A revitalização do DCN 
progrediu lenta mas seguramente a partir de 1998. O governo e as grandes empresas estão trabalhando juntos para promover uma 
abordagem unificada dos problemas da cidade. A política oficial é fazer do DCN um centro empresarial para pequenas, médias e micro 
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empresas s fotografias de ettina Andrag, Robert R1c e os a , uma inova ora 
administração voltada para a ampliação do acesso à educação terciária, documentam este lugar colorido e vibrante. 
Kliptown é o centro tradicional de Soweto, próximo de onde muitos dos intelectuais negros viveram durante o apartheid. Em 1955 um 
local de certa forma sem características marcantes serviu para acolher o Congresso das Pessoas, que redigiu a Carta da Liberdade, um 
documento delineando os objetivos do Congresso Nacional Africano (CNA) e na qual a constituição agora se baseia. Em 2002 o governo 
local lançou um concurso para construir um monumento na Praça da Liberdade. O StudioMAS, um escritório de desenho urbano e 
arquitetura com sede em Joanesburgo, foi o vencedor. Sua visão foi a de não construir um monumento. Em vez disso, desenvolveram uma 
visão para dispor estruturas que incorporassem os princípios da Carta da Liberdade: uma escola primária representando o direito à 
educação; habitações, pontes, estradas, lojas, centros comunitários e praças que incorporassem o direito de ser alojado decentemente, 
com conforto e segurança, e o direito ao livre comércio e à locomoção. Para supervisionar essa ampla visão, os arquitetos do StudioMAS 
foram indicados não apenas para projetar o museu, mas também como urbanistas e gerenciadores do projeto, responsáveis por 
supervisionar a revitalização completa de Kliptown. Após um sólido programa de participação comunitária, a Praça da Liberdade, quando 
concluída em 2005, será o primeiro centro formal de Soweto. 
Alexandra, um distrito densamente povoado situado ao lado de Sandton, foi considerado ingovernável nos anos da luta contra o apartheid. 
Em 2000 a renovação do distrito tornou-se um projeto presidencial, destinado a aliviar as pressões da pobreza, criminalidade, 
superpopulação e falta de serviços. O Projeto de Renovação Alexandra contratou diversos arquitetos, urbanistas e outros profissionais para 
realizar este plano. Na equipe também estão sete Oficiais Comunitários de Ligação, OCL, contratados para facilitar a comunicação dos 

02 ALEXANDRA, A MAIS DENSA FAVELA DE JOANESBURGO / FOTO: SALLY GAULE. 03 UM VENDEDOR DE RUA, EMANUEL É UM IM GRANTE DE 
GANA/ FOTO: BETTINA ANDRAG E ROBERT RICH. 04 HILLBROW TOWER, CENTRO DE JOANESBURGO/ FOTO: DAVID ROSS. CORTESIA DA GTA. 
05 FOTOGRAFIA DOS SUBÚRBIOS DO NORTE DE JOANESBURGO/ FOTO BETTINA ANDRAG E ROBERT RICl-l. . 



ifer_entes projetos a_os membros da comunidade. Os OCL asseguram que o ciclo de comunicação circule em ambos os 
entid~s, da comunidade para os arquitetos e vice-versa. Este projeto de dois bilhões de rands tenta levar ordem 
roteçao e segurança a u_m distrito historicamente densamente povoado com problemas socioeconômicos crônicos'. 
~anesburgo AGORA tambem se volta para os centros comerciais do norte onde boa parte da classe média da cidade 
ive e pass~ seu te~po livre. Monte Casino, um cassino-shopping neoto;cano extremamente popular, projetado pela 
entel Arquitet?s, foi modelado nas fórmulas escapistas aperfeiçoadas em Las Vegas. As onipresentes colunas de 
sopor p~eench1das com arnia, apresentando técnicas de pintura, preparam o palco para este moderno mundo 
~diterraneo em_ Monte ~a_s1no. O estilo neotoscano tornou-se um arquétipo, que muitas casas recém-projetadas 

Hilfffiíllll 11 • 1 , 1 lil 1 • ,H[lliI:f.fil 1 , , · · ões da classe média na cidade. • • lfffi[;Iif.Hif.11 , 

O Arco Melrose baseia-se num sistema europeu de rua 
aberta com serviços 24 horas, onde os usuários podem 
rabalhar, dormir e se divertir - uma raridade em 
oanesburgo. O Arco Melrose cria esse ambiente idílico 
pós-moderno, construído sobre um estacionamento 
subterrâneo de três andares, para manter a maioria dos 
carros fora do campo visual, e cercado por um muro alto. 
Suas duas entradas são vigiadas por guardas de 
segurança. Este projeto ·nclu· 

05 

comandadas pela Osmon ange rqu,tetos. st, os cu turais est,mu antes e inova ores vem ,;~~º~ ·es~:i{! ~:! oanes urg: ·~~ . 
ensaio fotográfico documenta a fusão, pela juventude da cidade, das influências do hip, urbana, pan-africana e negro-americana, que 
mistura as modas periféricas e dos bairros. Este ensaio fotográfico mostrará a grande experiência urbana de Jozi, um nome dado à 
cidade por seus jovens, em um de seus locais favoritos de encontro para dançar, um shopping chamado "the Zone". A música da 
juventude, kwaito, pode ser ouvida. Kwaito tem suas raízes no hip-hop negro-americano, fundido com o jazz de Sophiatown e letras que 
utilizam muitas das 11 línguas oficiais da África do Sul. 
A exposição também explora como o passado é lembrado. Gold Reef City é um empreendimento comercial. Dentro desse complexo maciço, 
pode-se fazer apostas num ambiente da década de 1890, andar em uma montanha-russa num parque temático criado em torno de uma 
autêntica mina de ouro do século 19, um hotel em estilo vitoriano e o Museu do P1partheid, que registra o passado do apartheid. O museu 
foi oferecido como uma concessão ao conselho do jogo, para devolver algo à comunidade, para que assim o Gold Reef City pudesse obter 
sua licença de jogo. Jeremy Rose, o arquiteto que liderou o projeto de quatro firmas, situou o edifício de tal modo que o visitante não 
conseguisse ignorar o cassino e o parque de diversões; porém isso não funciona, exceto pelos gritos de excitação ouvidos a curta distância 
quando a montanha-russa desce verticalmente de uma altura de cinco andares. Esse complexo multifacetado pertence aos irmãos Krok 
que, originalmente, fizeram fortuna com cremes para clareamento de pele usados por mulheres negras. 
Joanesburgo AGORA tem uma área de informação detalhada onde o visitante pode ler mais sobre Jozi em um típico ambiente sul-africano. 
Joanesburgo AGORA teve curadoria de Henning Rasmuss e Meredith Randall. A exposição foi projetada por Thorsten Deckler e Anne 
Graupner. A Universidade Witwatersrand e muitos de seus principais acadêmicos, incluindo Lindsay Bremner, apoiaram o projeto. 

Meredith Randall e Henning Rasmuss 
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Sociópolis é um projeto da Generalitat Valenciana, promovido pelo Conselho de Bem-Estar Social e pela Fundação Bienal Valenciana. 
Seu objetivo é o desenvolvimento de um complexo habitacional composto por moradias, equipamentos sociais e serviços urbanos, em que 
se realizem propostas arquitetônicas orientadas para construir um habitat solidário de alta qualidade. 
O projeto é dirigido pelo arquiteto valenciano Vicente Guallart. Ele convidou 12 equipes de arquitetura para participar deste projeto. Essas 
equipes se destacaram pelo trabalho em investigações e propostas arquitetônicas avançadas. 
O complexo está localizado nos arredores da cidade de Valência. O plano diretor se desenvolve a partir do conceito de hortulus, o jardim 
habitado medieval, em que a moradia está diretamente relacionada com o entorno natural produtivo, rico em matizes, odores e sabores. 
Todo o complexo é cercado por um circuito esportivo. Partiu-se do pressuposto que a rua se transforme numa pista de atletismo, um lugar 
para lazer e para o encontro entre pessoas de diferentes gerações. Um lugar ao qual se pode chegar andando a pé ou de bicicleta, ou 
com "club cars". 

Os três eixos em torno dos quais se desenvolvem os projetos são: 
1 Interação social: as moradias, equipamentos e espaços públicos devem fomentar a relação ativa entre seus habitantes. 2 Hibridação 
com a natureza: as moradias e os edifícios devem propor uma nova relação com a natureza, que a incorpore como parte do projeto. 
3 Tecnologias da informação. As moradias devem responder às novas condições funcionais e habitacionais geradas pela incorporação das 
novas tecnologias nos ambientes domésticos. Os edifícios devem utilizar materiais e soluções construtivas avançadas, que possam ser 
executadas dentro de uma economia da moradia social, sem renunciar à excelência espacial, formal e funcional. 

Vicente Guallart 

Créditos: Projeto para um habitat solidário/ Promotor: 2ª Bienal de las Artes. La ciudad ideal. 
Uma produção da Generalitat Valenciana idealizada por Consuelo Ciscar Casaban / Diretor: Luigi Settembrini / Comissário: Vicente 
Guallart / Arquitetos convidados: Abalos&Herreos, Greg Lynn, FOA, Manuel Gausa, Torres Nadai, Sogo Arquitectos, Duncan Lewis, Willy 
Muller, Eduardo Arroyo, MVRDV, Francois Rache, Toyo lto, Vicente Guallart. / Jovens arquitetos valencianos: lnes Tabar, Vera Cuenca, Nacho 
Fos, Ester Pons y Juan José Tuset. / Produtor: Tomas Ruiz / Produtor executivo: Ariadna Cantís / Coordenação Geral : Margarita Flores. 
Sociópolis, um projeto promovido pela Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. 
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03 CONCEITO-DIAGRAMA DE ESTUDO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO ESPAÇO DO BAIRRO E DA CASA 

MI CASA ES MI BARRIO, MI BARRIO ES MI CASA 
Diagrama conceptual . 

Cada vlvlenda se transforma Incorporando o rechanzando funciones 
de los equlpamlentos y servidos que Incorpora su mismo lnmueble. 

La suma de equlpamlentos y servidos comunes 
deflnen una nueva nueva vlvtenda compartida a escala de barrlo 

02 
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A Brasilconnects, através do Projeto Periferia SP, compartilha com a Zona Sul paulista novas propostas - oficinas, intervenções urbanas, 
mostras - e proporciona intercâmbios e vivências do processo cultural como um todo: aprendizagem, produção, fruição e distribuição. 
Iniciativa para a transformação comunitária, seus objetivos buscam a valorização e o incentivo à produção local, a avaliação das 
necessidades sócio-culturais e a geração de renda. É o espaço da cidadania, do reconhecimento e do conhecimento que mobiliza o desejo 
maior da comunidade: sua reconciliação social. 

A Educação pelo Olhar! 
A configuração arquitetônica das comunidades do Capão Redondo é, em sua maioria, edificada com tijolo baiano, feito de argila. Olhar e 
sentir esta geografia urbana orienta o mural cerâmico onde foram gravados 100 perfis neste mesmo material, repensando a relação 
homem/abrigo. O mural não tem a pretensão de retratar fielmente as pessoas que, gentis, cederam os seus perfis; os retratos foram 
desenhados individualmente, rompendo uma possível uniformização plástica, em favor de uma atitude multifacetada e de um olhar 
diferenciado sobre aquela realidade. O ritmo visual e cromático desta paisagem - cenário motivou a autonomia das peças, que podem ser 
dispostas de diversas formas, enquanto não acontece sua fixação definitiva como obra pública: retornar os retratos a seus cidadãos. Só 
assim a obra completa-se enquanto projeto estético, educativo, social. 

Hélio Vinci 
Artista Plástico 

Sérgio Pizol i 
Curador do Projeto Periferia SP 
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Confrontado com uma realidade urbana cada vez mais complexa, transformada por diversos fenômenos instáveis, o arquiteto precisa rever 
a prática da arquitetura. 

O surgimento de situações incontroláveis exige que o arquiteto utilize novas ferramentas de trabalho, ferramentas estas destinadas 
a favorecer novas alternativas arquiteturais. Nestas condições, os termos "auditoria, diagnóstico, avaliação, estratégias, táticas" 
passaram a ser utilizados correntemente em arquitetura, para qualificar a abordagem da análise e da compreensão necessárias na 
criação de um projeto arquitetural. É, portanto, verdadeiramente uma questão de se reconsiderar o terreno de intervenção do arquiteto. 
Tomando como ponto de partida o conjunto de situações de indeterminação e de deslocamento existente no meio urbano, agrupados sob o 
tema de "entre-deux", o Grupo e2, grupo de jovens arquitetos, decidiu organizar um concurso internacional sobre a condição urbana 
(e2-contest), com o objetivo de permitir a equipes do mundo todo reagir e propor intervenções urbanas de uma nova ordem, segundo suas 
próprias preocupações e visão pessoal do "entre-deux". 
Permitindo uma total liberdade sobre a escolha das zonas de pesquisa, a exigência do concurso estava vinculada ao desenvolvimento de 
uma diligência coerente indo desde a leitura precisa do território e de situações determinadas até uma proposição arquitetural abrindo os 
campos estabelecidos da arquitetura. A proposta principal é apresentar alguns projetos desse concurso, selecionados pela sua abordagem 
e coerência com este desejo de ampliação dos domínios da arquitetura. 
Apresentação do Grupo e2: jovens arquitetos e urbanistas que desenvolvem seus trabalhos a partir da investigação da condição urbana, 
a fim de elaborar novas alternativas de acordo com a realidade instável e complexa das cidades de hoje. 
O Grupo procura definir seu próprio terreno de prática e de pesquisa, colocando em ação, através de sua diligência baseada na abertura 
e mestiçagem dos domínios, novas condições de visibilidade para a jovem geração de profissionais de urbanismo. Depois de concluir um 
projeto sobre os espaços residuais da aglomeração parisiense, o Grupo e2 decidiu conduzir o projeto e2 a um nível internacional, a fim de 
difundir seu interesse sobre a condição urbana e as questões que dela emanam. 
O projeto e2 engloba: o concurso internacional (e2-contest); a realização de um livro sobre a temática do "entre-deux" (e2-book); e uma 
exposição itinerante permitindo a divulgação dos resultados (e2-expo). 
O Grupo e2 é composto por Jacques Cadilhac, Cédric Cornu, Christophe Poussielgue e Antoine Santiard. 

http://www.groupe-e2.com 
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Sobre Arquitetura e Engenharia Civil e a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo 

Desde o seu início, em 1998, a Bienal Ibero-Americana tem incentivado um debate aberto entre profissionais da América Latina, Portugal 
e Espanha. Foi criada para permitir a troca de pensamentos e códigos de conduta a serem estabelecidos, o que permitiria uma política 
cultural ibero-americana a ser formada em torno do tema da arquitetura. Neste contexto, países ibero-americanos formariam, assim, 
uma força unida para defender princípios culturais comuns, assim como as prioridades em suas sociedades. A criação de estruturas e 
redes de interesses comuns é essencial para a construção de um terreno comum de cultura arquitetural. Participar de um evento como 
a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo implica na abertura de um debate para disseminar os objetivos e a 
continuidade da Bienal Ibero-Americana, que abrange: a I Bienal, Madri, 1998; a li Bienal, Cidade do México, 2000; a Ili Bienal, Santiago 
do Chile, 2002; incluindo a IV Bienal, a ser realizada em Lima em 2004. Este é um grande evento e uma grande conquista a ser realizada 

m m enho elas ins i i - come aram ssa iniciativa há seis anos. 

Ao longo dos anos, a Bienal Ibero-Americana tentou defender que a arquitetura fosse vista como um ato criativo, digna de ser aceita e 
reconhecida internacionalmente, não apenas devido ao seu progresso, mas também por causa da qualidade da maioria dos edifícios 
projetados por arquitetos ibero-americanos. A Biena 1 1 bem-Americana desempenhou um papel importante nesse processo de expansão, 
em termos do atual prestígio desfrutado pela arquitetura ibero-americana no cenário internacional. Realizar a Bienal possibilitou que 
formas arquiteturais propostas fossem conhecidas e códigos de conduta fossem sugeridos entre um grande número de arquitetos que 
estão altamente e competitivamente treinados e muito bem informados sobre as tendências atuais. Para nós é uma honra participar de 
um evento com tal magnitude como a Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo, um dos mais importantes pontos de 
encontro internacionais para a apresentação de trabalhos, publicações e projetos selecionados, assim como para a documentação do 
panorama ibero-americano emergente. Sem dúvida, este evento é de máximo interesse para que se conheça e se reflita sobre a atual 
arquitetura ibero-americana. 

Gerardo Mingo Pinacho 
Presidente da Comissão Organizadora 
Bienal Ibero-Americana 
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O Nomads.usp, Núcleo de Estudos sobre Habitação e Modos de Vida da Universidade de São Paulo, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo 
Tramontano, busca entender, analisar e produzir critérios que visam repensar o desenho dos espaços da habitação contemporânea, 
considerando sua história recente e as transformações ocorridas nos grupos familiares - a partir da chamada Revolução Industrial 
européia-, e suas atuais tendências comportamentais. Envolvendo alunos de graduação e de pós-graduação, além de professores de 
diversas instituições nacionais e estrangeiras e parceiros externos, o Núcleo tem desenvolvido vários trabalhos sobre critérios de redesenho 
dos espaços e do mobiliário doméstico, propondo, além de novas estruturas espaciais, a elaboração de um repertório construtivo que 
priorize preocupações de cunho ambiental. Assuntos como a influência das novas mídias no espaço doméstico, a inclusão digital da 
população de menor renda e o desenho de interfaces multiusuários são outros objetos de interesse. Igualmente, o Nomads.usp tem se 
dedicado a mapear as principais modalidades habitacionais metropolitanas, tomando como referência principal a metrópole paulistana, 
através de análises qualitativas e quantitativas não apenas de seus espaços, mas também da evolução dos hábitos de seus moradores. 
Neste sentido, edifícios e conjuntos de apartamentos e flats, conjuntos horizontais de habitação, abrigando população de todas as classes 
sociais, constituem objeto dos estudos em curso e de outros, já concluídos pelo Núcleo, concentrados em três linhas de pesquisa: 
Habitação Metropolitana, Habitação e Virtualidade, e Habitação e Ambiente. Uma visão mais completa das linhas de pesquisa do Núcleo 
e de seus pesquisadores encontra-se disponível em seu site: http://www.eesc.usp.br/nomads. 
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Leite+Brooke Arquitetos Associados e Biselli & Katchborian Arquitetos 

A Prefeitura de Mauá vai realizar uma série de obras na cidade, que deve consumir cerca de R$ 15 milhões. A maior parte dos recursos será 
destinada para uma nova etapa de requalificação da área central. Trata-se da rara oportunidade no Brasil de desenvolver um conjunto de 
projetos urbanísticos e arquitetônicos de grande escala, no intuito de requalificar urbanisticamente o centro histórico de nossas cidades. 
Resgatando-se um projeto original de Vilanova Artigas de 1975, visando a regeneração urbanística de Mauá, procurou-se desenvolver um 
conjunto de intervenções públicas de caráter complementar, valorizando novamente o uso coletivo dos espaços urbanos: intervenção 
urbanística e biblioteca, na área central, Complexo Esportivo e Parque do Paço. 
A intervenção na área central propõe um bulevar elevado sobre a ferrovia, conectando os dois lados da cidade e integrando as estações de trem 
(CPTM) e ônibus municipal e regional (EMTU). Este bulevar elevado, além de elemento catalisador, comportará ainda a Biblioteca Municipal. 
O novo traçado permitirá a integração entre as regiões alta e baixa no principal centro comercial do município, que são divididas pela linha 
ferroviária. As mudanças viárias têm o objetivo de facilitar o acesso de pedestres e unificar o comércio nos dois lados da cidade e, com isso, 
impulsionar a atividade econômica também na região do bairro da Matriz. As intervenções viárias começam pela Avenida Capitão João, no 
trecho entre a Rua Queirós Pedroso e o novo viaduto. Nesta área será construído um calçadão, que estará ligado à Praça 22 de Novembro, e 
o trânsito passará sob o piso a ser projetado. A nova pista ficará no mesmo nível da linha férrea. Sobre o bulevar, surgirá a nova Biblioteca Municipal. 
A proposta da edificação desta estrutura é facilitar o acesso do público à pesquisa e às atividades culturais. Para isso, serão construídas 
áreas adequadas para estudos, exposições, entre outras manifestações artísticas. Este projeto teve origem na primeira gestão do prefeito 
Oswaldo Dias (1997-2000), com a criação do Centro Vivo, que já previa a construção de um bulevar. No entanto, ele passou por adaptações 
para se adequar à atual estrutura desta área. O Centro Vivo resultou na construção do calçadão da Avenida Barão de Mauá e da Rua Rio 
Branco, na reforma da rodoviária, com a integração tarifária do transporte coletivo municipal, e na reconstrução da Praça 22 de Novembro. A 
ação se estendeu com a criação do Shopping Popular, que organizou o comércio informal no centro e, mais recentemente, com o funcionamento de 
um novo sistema viário nesta localidade. Essas últimas obras foram possíveis graças a uma parceria da prefeitura com a iniciativa privada. 
O Complexo Esportivo se desenvolve em dois blocos ligados por uma marquise de concreto, onde estão as salas de uso múltiplo. No bloco maior 
está o ginásio para três mil pessoas sob estrutura metálica e estrutura pré-moldada de concreto. O bloco menor é composto pelo conjunto das 



piscinas semi-olímpica e recreativa infantil. Este bloco se complementa com uma marquise de concreto e fechamento em brise de madeira de 

reflorestamento, onde. estão os setores administrativo e de apoio. Junto ao Complexo Esportivo se implementa o Parque do Paço que liga, através 

de suas marquises metálicas, os vários equipamentos públicos - Prefeitura, Fórum, Teatro Municipal e Complexo Esportivo. O paisagismo, a 

partir de uma quadrícula ortogonal, cria um mosaico de faixas complementares de vegetação: vegetações de baixa, média e alta densidade, 
gramados, áreas de lazer e recreação infantil, lago, etc. 
Mostra-se ainda o sistema de habitação coletiva de interesse social desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria de Habitação da prefeitura, 

baseado em placas estruturais de isopor, através de um protótipo escala 1:1. A idéia é, a partir de um gerenciamento técnico por parte da 

prefeitura, colocar estes materiais no mercado, a preços extremamente acessíveis, para que a população tenha acesso direto à autoconstrução. 

Enfim, trata-se de expor um conjunto de idéias de valorização dos espaços urbanos e equipamentos públicos, além da sempre necessária 

habitação coletiva de interesse social que, desenvolvidas com raro senso de critério arquitetônico por parte do poder público, podem resgatar 

a perdida qualidade urbana de nossas cidades. Fazer a tão desejada "cidade para todos". 

Ficha técnica: 
Cliente: Prefeitura do Município de Mauá / Prefeito: Oswado Dias; Secretário de Obras: Valdeir Ribeiro; Secretário de Habitação: Cláudio Scalli. 

Autores dos projetos: Carlos Leite_Belas Artes, São Paulo, 1991; Doutor FAUUSP, 2002, Manica Brooke_FAU-Mackenzie, São Paulo, 2002, Maria 

Biselli_FAU-Mackenzie, São Paulo, 1984, Arthur Katchborian_FAU-Mackenzie, São Paulo, 1984. 
Local: Mauá, SP _Data dos projetos: março 2002_Data da construção: julho 2002 [início]/ Área construída do Complexo Esportivo: 6.309,17 m1 / 

Área do Parque do Paço [paisagismo]: 98.600,00 m1 / Área construída do bulevar elevado: 11.500,00 m1 / Área construída da biblioteca: 2.200,00 m1 

Equipe técnica: 
Arquitetas: Cristiane Rodrigues e Danielle Spadotto / Estagiárias: Taís Cristina da Silva e Thais Monteiro Vargas / Projeto viário: Geométrica 

Engenharia/ Projeto de estruturas e complementares: Emplatec Engenharia 
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Mogi das Cruzes, cidade da região metropolitana de São Paulo, vem desenvolvendo planos e projetos urbanos que visam à melhoria da 
qualidade do ambiente construído e da vida dos cidadãos, valorizando a sua identidade e a memória socioespacial. Prioritariamente, a 
novas intervenções estão dispostas como espaços de sociabilidade, com o firme propósito de se consolidarem como elementos d 
modernização, conforto e segurança para a população. Os novos espaços construídos têm a finalidade de adquirir uma concepção formal 
por meio de contornos que remetam aos conceitos de clareza, solidez e precisão, permitindo assimilação e comunicação urbana mai 
imediata. No que tange às políticas urbanas, as principais ações estão pautadas, por um lado, na modernização das normas e dos 
instrumentos de ordenamento do solo urbano e, por outro, na requalificação do corpo técnico, objetivando atender à dinâmica da cidad 
ante os novos desafios impostos à sociedade contemporânea. A essas ações, somam-se as redes de produção que incorporam as nova 
tecnologias, pressupondo a definição de metas que garantam a sustentabilidade socioeconômica, ambiental e cultural do município. O 
programas e projetos implantados e previstos pela administração municipal têm adotado metodologias que, prioritariamente, destacam 
o enfoque temporal e espacial, situando as relações humanas nos contextos selecionados. Assim, as metodologias que vêm send 
adotadas para as diversas ações urbanas procedem primeiramente de uma avaliação baseada na percepção e apreensão dos espaço 
da cidade, para depois aliar aos critérios qualitativos, os critérios quantitativos. 
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Piracicaba situa-se no centro-leste do Estado de São Paulo. Surgiu no século XVIII, do rio que lhe batizou e marcou sua história e cultura. 
A orla urbana do rio é permeada de memória, traduzida em arquiteturas e paisagens memoráveis (como o célebre salto), que tornam aquele 
trecho central da cidade um potencial parque urbano. Ali, a elaboração de projetos integrados é prerrogativa quase natural. Estes projetos 
vêm sendo possibilitados pela prefeitura há dois anos e constituem-se em: Memorial à República, ZooAquarium, Engenho da Ciência e 
Projeto Beira Rio, que integra territorial e conceitualmente os demais. 
Memorial à República - Projeto vencedor de concurso nacional realizado pela prefeitura e IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) para um 
equipamento em memória aos valores republicanos; iniciativa inspirada na deferência a Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do 
Brasil, que atuou em Piracicaba e tornou a cidade pólo republicano ainda na vigência da monarquia. 
ZooAquarium - Complexo educacional-ambiental com zoológico, aquário, borboletário e viveiro, dentre outros programas, onde laze 
interativo e didatismo mesclam-se por meio de "células" de visitação; seu caráter de conservação ambiental reforça-se pela área, entre 
os rios Piracicaba e Corumbataí. 
Engenho da Ciência-O Engenho Central é um ícone da cidade e foi desapropriado e incorporado ao patrimônio público em 1989; parte do complexo 
recebe o projeto do Museu de Ciência e Tecnologia (Engenho da Ciência), com o tema da energia expresso na íntima ligação da cidade com a 
agroindústria canavieira; o projeto traz a questão da intervenção em sítios históricos e da preservação do patrimônio através de novos usos. 
Projeto Beira Rio - Integra os demais, centralizando, em sua formulação, a relação rio/ cidade; é um plano de diretrizes para políticas 

· · de cunho antropológico e participativo e gestado sob a ótica do planejamento ambiental. 

A~ tA A :.JA r I ALlv I A , . 

02 VAQUETf: f:LU~Ôí'-ilCA DO PROJETC 3EIRA RIC. 03 VAQUtTE DO \ffMOR,AL DA 
Rf Pt'lBLICA. 04 SIMULACAO E~ETRON18A DO PROJETO DO ZOOAQUARIUM DE 
PIRACICABA. 05 CROQUI DO PROJETO DO ENGENHO DA CIÊNCIA PARA O ANTIGO 
fNGENHO ÀS MARGENS DO RIO P RACICABA 
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A partir dos anos 1970, o paisagismo contemporâneo brasileiro passa a romper com todas as regras. Influências do extei:.ior mesclam-s 
aos velhos princípios e formas do ecletismo, que agora são revistas e incorporadas. Mudanças radicais ocorrem no país no âmbito polít ico, 
administrativo e econômico. O processo de urbanização se consolida. O espaço livre urbano e privado passa a ter caráter funcional. Surgem 
calçadões como o da Rua das Flores (Curitiba), "plazas" bancadas por corporações, os "pocket parks", os parques temáticos como Hopi 
Hari (SP), Beach Park (CE) e Terra Encantada (RJ). A revitalização de velhos centros urbanos ocorre em grandes centros: Pelourinho (BA), 
zona portuária de Belém (PA), Projeto Viva o Centro (SP), entre outros. O surgimento de ONGs ecológicas favorece a criação de parque 
como o Mindu (AM), Cidade de Toronto (SP) e Gleba E (RJ), onde remanescentes de mata nativa, mangue e restinga são preservados 
valorizados pela mídia e pela população. Do centro à periferia, da periferia à beira-mar, o espaço livre público é revalorizado através d 
projetos criados por várias empresas de arquitetura e paisagismo, e projetos como o Rio-Cidade (RJ) e Cidade-Bairro (SP). 

Projeto QUAPÁ 
Coordenação: Dr. Silvio Soares Macedo 
Prof. Titular GPDA/AUP/FAUUSP 
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O completar e adaptar o restauro da Catedral da Sé representou um desafio inédito: recuperar, novos usos, no século XXI, uma Igreja 
iniciada nos primórdios do século XX, com mistura de estilos dos séculos XIV a XVI (gótico e renascentista). Na ausência de elementos 
documentais suficientes da concepção original do arquiteto Maximiliano Hehl, de 1912, a respeito de 14 torreões não executados, foi 
proposta para eles uma solução de caráter contemporâneo: executá-los em cristal azul translúcido sobre estrutura de aço, recuperando 
apenas a volumetria original. Com a recusa desta solução por parte do Cardeal, o achado ocasional, sob entulhos da Catedral, de desenhos 
de Hehl considerados perdidos, permitiu o que antes não seria possível: detalhar elementos leves pré-moldados de desenho gótico, com o 
emprego de materiais e técnicas modernos, imposto pela necessidade de viabilização econômica, construtiva e de prazos da obra, com' 
estrita observância das normas internacionais de preservação. Cuidadoso restauro de elementos artísticos agregados (esculturas, talhas, 
vitrais, mosaicos), limpeza dos pisos e paredes originais de mármore / granito e do cobre das coberturas, além de trabalhos de 
estabilização estrutural, complementaram as ações de recuperação, no contexto de uma obra de grande complexidade, eficaz e 
rapidamente realizada. Um projeto moderno de iluminação especial foi concebido e executado, para evidenciar a qualidade espacial da 
arquitetura da Sé e de seu acervo artístico. Ficou prevista, ainda, a instalação de um Museu da Catedral, em sua parte posterior, como 
elemento articulador das diversas leituras possíveis de seu acervo (religiosa, artística, histórica), inclusive as propiciadas por visitação 
pública às coberturas, permitindo uma visão abrangente da paisagem urbana central. Ficará consolidado, assim, acima do papel religioso 
da Catedral, seu caráter de uma das maiores referências urbanas -

Arquiteto Paulo Bastos 





1 

174 

Londres é uma cidade que está descobrindo uma identidade contemporânea por si mesma, baseada no sucesso economico, populações 
inconstantes e novas atitudes culturais. Desde 2000 tem também, pela primeira vez, um prefeito supervisionando a área metropolitana da 
Grande Londres, com uma população de cerca de oito milhões de pessoas. A cidade vem passando por um crescimento econômico há uma 
década, baseado em suas indústrias financeiras. Mesmo com a recente desaceleração desse crescimento, a cidade de Londres e outras áreas 
importantes ainda continuam como centros de riqueza abundante, o que levou ao aumento da demanda habitacional e dos preços imobiliários. 
Diferentemente das maiores capitais européias, sua população está aumentando, cerca de 10% nos últimos 15 anos, com um crescimento 
similar previsto para os próximos 15 anos. Isto é também a inversão do próprio padrão londrino de diminuição de população, que vinha 
ocorrendo desde os anos 1930. Esse crescimento é motivado pela imigração, que fez de Londres a capital na Europa com maior diversidade 
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on res, com novos empreeiiêlimentos âe alta âensidade, enquanto a o ena aciona ri an1ca 1ncen 1vou a cons ruçao e gran es e 1 1c10 
culturais, como a galeria Tate Modern. Em Londres esses movimentos tiveram efeitos surpreendentes, porém variados. No distrito financeiro 
conhecido como "the City", o poder econômico manifesta-se através de edifícios novos e muito grandes, inclusive várias propostas de torres 
Em Bankside, uma área histórica - porém degradada - no lado sul do rio Tâmisa, a presença da Tate Modern e de outros investimento 
culturais desencadeou uma onda de novos edifícios, tanto culturais quanto comerciais. O Thames Gateway (Passagem do Tâmisa), uma enorm 
faixa de antigas áreas industriais no leste de Londres, tornou-se foco de amplos empreendimentos, especialmente novas habitações, e , 
assunto de várias propostas de planos diretores para novos bairros, incluindo o local da proposta de Londres para os Jogos Olímpicos de 2012 
Os efeitos culturais da riqueza incluíram a expansão, nos anos 1990, da fama, dos preços e resultados da arte contemporânea britânica. 
Tendência essa marcada pela fascinação por excesso, sensação e espetáculo, tanto com glamour quanto o seu oposto, e com a rejeição d 
idéias convencionais de beleza ou decoro artístico. Na arquitetura, a riqueza levou a uma profusão de restaurantes, bares e apartamentos qu 
celebram o luxo ao ponto da decadência. As arquiteturas comercial e pública, influenciadas em parte pelo recente boom global d 
expressionismo arquitetural, também se tornaram mais espetaculares. 
Uma recente descoberta da confiança no novo vem ocorrendo. Nos anos 1980, muito do discurso arquitetônico público era influenciado pelas 
declarações ultraconservadoras do Príncipe Charles. Richard Rogers e Norman Foster ainda eram vistos como perigosos revolucionários, isso 
sem citar figuras mais jovens, como Zaha Hadid. Norman Foster não concluiu um edifício novo no centro de Londres até o final da década. 
Agora Foster e Rogers comandam a tendência vigente, práticas prolíferas, contra as quais as gerações mais novas devem testar-se e definir-
se. O interesse pelo contemporâneo, combinado com uma paixão pelo espetáculo e pelos eventos, levou ao London Eye e aos desenhos sinuosos 
com aparência orgânica da prefeitura (o novo gabinete do prefeito) de Foster, assim como do Swiss Re, uma nova torre apelidada de "pepino 
em conserva erótico". Há também a série anual de pavilhões de verão, agora em seu quarto ano, dirigidos pela Serpentine Gallery. Essas 
estruturas provisórias são encomendadas a arquitetos internacionais de renome, incentivados a serem o mais surpreendentes possível, e que 
são selecionados deliberadamente em função do impacto deles na mídia. Em anos anteriores os arquitetos foram Zaha Hadid, Daniel Libeskind 



e Toyo lto; este ano é Oscar Niemeyer. Os pavilhões têm proposta prática limitada, além de criarem um local para conversas e festas. O principal 
objetivo é que funcionem como trabalhos artísticos em grande escala, e que criem um evento provocativo através de sua encomenda, projeto, 
rapidez de construção e mesmo de seu descarte: como trabalhos artísticos, são vendidos a colecionadores, que podem reerguê-los em outros 
locais. Este é o mais direto e óbvio exemplo de arte visual influenciando as práticas da arquitetura, e um projeto de enorme sucesso: os 
pavilhões exercem uma influência na cultura visual de Londres desproporcional ao seu tamanho relativamente pequeno. Entretanto os novos 
receptáculos da arte visual são os próprios edifícios. Uma grande parte do County Hall, o grande edifício eduardiano, sede do governo de 
Londres até 1986, foi assumido por Charles Saatchi, o principal colecionador privado do país, e patrocinador de arte contemporânea, e agora 
abriga sua coleção. Esses espaços majestosos, antes salas de delegações e câmaras de debates, foram abertos para grandes multidões no 
início deste ano. Seus efeitos estão no surpreendente contraste entre o mármore e as superfícies de madeira de lei do edifício por um lado, e 
da arte chocante de Damien Hirst e Tracey Emin por outro. O velho edifício e a nova arte, porém, também dividem uma certa simpatia secreta, 
e fascinação comum pela ostentação e opulência. A experiência híbrida, parte arte contemporânea, parte barroco eduardiano, é típica da 
Londres de agora. 
As liberdades e atitudes da arte recente continuam tendo efeito na arquitetura contemporânea de Londres, ainda bastante conforme uma 
versão convencional do high-tech. Porém, um número crescente de edifícios peculiares, muitas vezes residências exclusivas, outras, projetadas 
pelos arquitetos para eles mesmos, fertilizam a malha urbana com idéias em parte derivadas da galeria de arte. Há, por exemplo, uma 
fascinação por objetos e situações encontrados e não apreciados, seja a apropriação da cultura popular por uma prática, como FAT, ou um 
interesse nas qualidades latentes de materiais de construção comuns, como mostrados por Sergison Bates e Caruso St. John. Os prédios 
luxuosos de de Rijke Marsh Morgan na Centaur Street também são representativos. Eles ocupam um local pretensamente sem glamour, próximo 
a um viaduto ferroviário imenso que leva à estação Waterloo, e o tornam romântico colocando um jardim-teto próximo à linha do trem, e 
construindo uma escâda revestida de vidro encostada na alvenaria remendada do viaduto. 
Um pioneiro de muitas dessas atitudes é Tony Fretton, cuja Lisson Gallery de 1993 criou uma relação entre espaço de arte e vida cotidiana nas 
ruas, e que não avançou desde então. Mais recentemente ele concluiu uma grande residência particular na Tite Street, Chelsea, cuja força 
reside na astuta disposição de uns poucos elementos - uma janela, uma lareira, um teto extraordinariamente alto. Enquanto isso, no trabalho 
de David Adjaye, a relação entre arte contemporânea e arquitetura é explícita, já que diversos de seus clientes são artistas. A Dirty House, para 
os artistas Tim Noble e Sue Webster, apresenta um exterior decorado com tinta preta antigrafite, um material que é parte do vernáculo do duro 
ambiente urbano no qual a Dirty House se situa. Neste projeto o status da tinta oscila da necessidade funcional à escolha estética desejada. 
Como na arte contemporânea, glamour e antiglamour estão presentes. Como na arte, a concisão do conceito e de sua execução é vital. Como na 
recente arte britânica, há uma promiscuidade de influências. A abordagem altamente seletiva de Tony Fretton pode parecer o oposto do ecletismo 
pós-guerra do FAT, mas em suas ligações com o estabelecido e o não-comodificado, eles têm mais em comum entre si do que qualquer deles 
tem com a tendência high-tech vigente. Sua verdadeira divergência é típica da Londres contemporânea, com sua diversidade cultural e física. 
É também típico que iniciativas culturais sejam freqüentemente criações de empreendedores, sejam homens de negócios como Saatchi, ou 
organizações culturais como a Serpentine, atuando com um espírito empresarial ou em arquitetos individualmente, financiando e projetando 
suas próprias casas. É surpreendente que o County Hall, antes um edifício público, democrático, seja hoje um centro de mostras com fundos 
privados, e é característico que os mais impressionantes novos marcos da cidade - o London Eye e o Swiss Re - sejam ambos resultados de 
iniciativas de fundos privados, enquanto a tentativa do governo..J)ara u,rn ento espetacula.rJ)._QQm do_Milê.oio te. s·d 1.r.i.si! aç_él.,S,.,,s,,,_,__ ______ _ 
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07 e 08 ADJAYE & ASSOCIATES, THE IDEA STORE, 2001 2004. 09 OSCAR N1EMfVER. PAVILHAO 2003 DA SERPFNTINF GALL!:RY. 10 TIM 
RONALDS ARCHITECTS, HACKNEY EMPIRE THEATRE. 11 SERGISON BATES ARCHITECfS, PLANO FSTRUTURAL PARA O CENTRO DE. BARKING. 
12 ~ACCREANORLAVINGTON, DIVERCITY PLANEJAMENTO URBANO PARA A AREA DE SOl, TH DAGFNHAM 13 WITHE.RFORD \A/A1SON MA"JN 
ARCHITECTS, CENTRO DE DARTFORD E VALE DO BAIXO LEA. 14 FOSTf:.R ANO PARTNERS RENOVAÇAO DA TRAFALGAR SQUARE.. 15 CARUSO/ST. 
JOHN ARCHITECTS, BRICK HOUSE, 2001-2004. 16 SERGISON BAH:S ARCHITECTS PAINT FACTORY 

on res e uma c1 a e com raco contra e centra 1za o, em contraste com seus po erosos 1n 1v1 uos, negocios e outras organizações. 
Apesar da agenda do governo agora enfatizar a importância de edifícios públicos, os investimentos em grande escala são propostos para 
escolas, hospitais e habitação. O prefeito de Londres também tem enfatizado a importância do ambiente urbano, com a transformação da 
Trafalgar Square em área parcialmente de pedestres, como um exemplo. Enquanto isso, os próprios arquitetos estão entusiasmados em aplicar 
suas habilidades em algo mais que decorar as vidas dos ricos e famosos. Portanto, o desafio agora é tomar a criatividade fértil surgida nos 
hedonísticos anos 1990 e transformar isso em projetos de valor público, seguindo o exemplo da Biblioteca Peckham de Will Alsop, concluída 
no ano 2000. De Rijke Marsh Morgan estão tanto projetando prédios de luxo, quanto transformando a Escola Kingsdale no sul de Londres. David 
Adjaye, paralelamente ao seu trabalho com arte e moda, está projetando as ldea Stores, uma série de bibliotecas públicas no bairro pobre de 
Tower Hamlets. Nesses projetos os arquitetos não perdem nada de sua verve e invenção, pelo simples fato de serem estes para o público geral. 
Também há novas experiências significativas em habitação, como a BedZed de Bill Dunster, uma demonstração determinada dos princípios de 
sustentabilidade em um novo empreendimento habitacional, que pode ser um modelo para futuros empreendimentos. Novamente, utilidade 
pública não pode ser usada como desculpa para ser enfadonho. 
Londres passa por um momento crítico, promissor, mas incerto. Há o talento e a oportunidade para trabalhos de significado mundial emergirem 
nos próximos anos e para novos modelos, que focalizem as questões urbanas mais cruciais, serem gerados. Só o tempo dirá se essa promessa 
se cumprirá. 

e 

Rowan Moore 
Curador 
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP 

Alberto Botti e Marc Rubin iniciaram sua atividade em 1955. Colegas na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, eles integram 
a primeira geração de arquitetos paulistanos saídos das então recém criadas escolas de arquitetura. O grande número de obras realizadas 
pelo escritório Botti & Rubin em São Paulo, permite traçar um percurso da trajetória de seu desenvolvimento, acompanhando a evolução da 
cidade. Sua produção é diversificada, sendo, inclusive, responsáveis por alguns dos edifícios mais importantes da cidade. Meio século de 
atividade profissional destacada e permanente, sempre acompanhando a evolução da tecnologia, é, sem dúvida, motivo de comemoração, 
sobretudo num país como o Brasil, onde as constantes oscilações da economia geram uma grande rotatividade dos setores produtivos e dos 
seus respectivos agentes. 

Centro Empresarial Nações Unidas 
Data do projeto: 1989_Data da construção: 2002 _Local: São Paulo, SP, Brasil_Área do terreno: 32.367,00 m1 

Área total construída 272.858,92 m1 

Centro Brasileiro Britânico 
Data do projeto: 1999_Data da construção: 2000 _Local: São Paulo, SP, Brasil_Área do terreno: 5.000,00 m1 

Área construída: 12.000,00 m1 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Novo Edifício de Internação 
Data do projeto: 1995_Data da construção: 2000_Local: São Paulo, SP, Brasil_Área do terreno: 33.000,00 m1 

Área construída: 18.184,43 m1 
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Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil, 1967 
Antonio Elias Abrão, Fernanda Morishita, Adierson Pazzinatto, 
Joaquim Luiz Carvalho Mafra e Pedro Paulo Coelho {colaboração) 

Projeto de Revitalização da Praça Osório 
Data do projeto: 2001/2002_Local: Curitiba, PR, Brasil_Revitalização da Praça mais central de Curitiba, com reorganização e locação de 
quiosques de serviços sob uma nova cobertura denominada Arcadas da Praça Osório. 

Centro de Design do Paraná 
Data do projeto: 2001/2003_Local: Curitiba, PR, Brasil_Restauração e revitalização de uma antiga olaria às margens da represa do Rio 
Passaúna, para abrigar um centro de promoção e fomento do design. 

Mobiliário Urbano 
Data do projeto: 2002/2003_Local: Curitiba, PR, Brasil_Projeto de um novo Sistema de Mobiliário Urbano para Curitiba, compreendendo 
uma família de 22 componentes como abrigos de ônibus, quiosques de serviços, lixeiras, relógios, totens de informação cultural, totens 
de multimídias, etc. · 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR - Bloco do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais 
Data do projeto: 2002/2003_Local: Curitiba, PR, Brasil_Bloco para abrigar a área de Ciências Jurídicas da Universidade, composto de 
área administrativa, salas de aulas, auditórios e ambientes específicos desta área de ensino como pequenos tribunais e júri simulado. 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR - Campus Londrina 
Data do projeto: 2003_Local: Londrina, PR, Brasil_Plano Diretor para o novo Campus da PUCPR no norte do Paraná. 

Centro Universitário Positivo - UNICENP - Biblioteca Central 
Data do projeto: 2001/2002_Local: Curitiba, PR, Brasil_Com área de 6.500,00 m1, atende a todas as áreas de conhecimento distribuídas 
pelos oito níveis interpostos, que abrigam setores de acervo e consultas. 

Centro Universitário Positivo - UNICENP - Templo da Paz 
Data do projeto: 2002/2003_Local: Curitiba, PR, Brasil_É o espaço do Campus UNICENP dedicado à meditação e contemplação._A sua 
localização, como se estivesse ancorado no lago central, e sua expressão formal sugerem a singeleza e peculiaridade do inusitado 
espaço. O espaço é eclético, ecumênico, democrático e principalmente voltado à promoção humana. 



- - --
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CENTRO UNIVERSITÁRIO POSITIVO UNICENP - BIBLIOTECA CENTRAL D~lA DO PROJETO: 2001/2002_LOCAL: CURITIBA, PR, BRASIL 
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Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 1980 

O trabalho do arquiteto reside em dois tempos. 
O primeiro é o tempo do pensamento e da realização quando as obras são concebidas, projetadas e executadas; estes momentos estão cheios 
de memórias, de necessidades e de desejos e acontecem no presente e na matéria. O segundo tempo é um pouco mais vago, ele habita o futuro, 
ainda não é texto nem forma, é amigo da vontade que o inexistente tem de acontecer, está latente em algum lugar desconhecido e a qualquer 
momento pode tornar-se real. 
A sala do arquiteto João Diniz na 5ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo procura visitar estes dois instantes diversos que 
de repente se aproximam. Por um lado estão as obras realizadas, registros fotográficos da experiência e do fazer; por outro, especula em torno 
do que ainda não é, ou do que poderá ser arquitetura. A realidade dos projetos executados se completa com os modelos tridimensionais de 
semipaisagens e quase-edifícios, objetos e idéias antevistas num diálogo de possibilidades e experimentos, de realidade e buscas. 
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[F~fü~~íl~~(ID rnJ[E [pfüílWfü [Ffü~[ill~~íl 
[ lfü~~[l(ID ~fü~Wfül~(ID [F[~~fü?2 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1977 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1978 

O escritório Brasil Arquitetura foi fundado em 1979 pelos arquitetos Marcelo Suzuki, Francisco de Paiva Fanucchi e Marcelo Carvalho Ferraz, 
todos formados pela FAU-USP. A partir de 1996 passou a ser dirigido apenas pelos dois últimos, com a colaboração e parceria eventual de vários 
profissionais. Como complemento ao trabalho de desenvolvimento de projetos, que incluem programas tão diversificados como residências, 
ambientes de exposições, indústrias ou teatros, criaram, em 1986, a Marcenaria Baraúna, para executar mobiliário e objetos de madeira que 
também fazem parte da produção do escritório. 
Com vários projetos executados, e outros tantos desenvolvidos e detalhados, tendo participado de vários concursos nacionais e internacionais 
- alguns com sucesso como a Recaracterização do bairro Ge_lbes Viertel, em Berlim/Alemanha - , talvez a melhor maneira de definir a 
arquitetura do escritório seja através de um jogo de inversão de palavras: arquitetura do Brasil. 
Toda a produção é marcada pela formação dos arquitetos na FAU-USP, ou seja, por uma forte marca construtiva e brutalista, mas também pela 
definitiva incorporação da maneira de olhar e trabalhar da arquiteta Lina Bo Bardi, com quem os arquitetos aprenderam quando estudantes e 
depois colaboraram como profissionais. O resultado é a busca permanente de identificação com o sítio e a força da cultura local como princípios 
da arquitetura, definidos a cada novo programa, a cada novo lugar de implantação. Um método e um processo depois aperfeiçoados no exercício 
de projetar e na pesquisa sobre arquitetura, principalmente a brasileira, vernacular inclusive. 

Centro de Capacitação de Professores - KKKK 
Data do projeto: 1996/1997 _Data da construção: 1998/2001_Local: Registro, SP, Brasil_Programa: recuperação do edifício histórico e adaptação 
para museu da imigração japonesa, centro de convivência, salas multimídia, biblioteca, exposições, restaurantes, auditório - 2.900m1. 

Terminal Rodoferroviário de Santo André 
Data do projeto: 1998_Data da construção: 1999_Local: Santo André, SP, Brasil_Programa: Terminal urbano de ônibus, Terminal Ferroviário e 
Terminal Rodoviário integrados à passarela pública de transposição da Ferrovia - 8.653m1 

Museu Rodin Bahia 
Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_Local: Salvador, BA, Brasil_Programa: recuperação do edifício histórico e adaptação para 
museu das obras do escultor francês Auguste Rodin, novo edifício para exposições temporárias - 3.000m1 

... 
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Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, RS, 1955 

O Espaço de um projeto para mostrar outros. 

PALÁCIO DA JUSTIÇA de Porto Alegre RS 
Projeto original vencedor de Concurso Nacional 1953. 
Projeto de recuperação restauro e reciclagem 2003-08-15 

AUDITÓRIO ARAUJO VIANNA Porto Alegre RS 4500 lugares 
Projeto original 1963 e projeto de cobertura de lona estrutural 1993 

REFINARIA ALBERTO PASQUALINI Petrobrás Canoas RS 1963 
Projeto com estrutura de cobertura e paredes em concreto pré-moldado 

TERMINAL SOARES OUTRA Petrobrás Tramandaí RS 1966 

COPESUL Central de Matérias Primas do Pólo Petroqúmico do Sul Triunfo RS 1978. 
Prédio para diversos fins em concreto pretendido ... 

CEASA Porto Alegre 43.000m1 

Projeto de pavilhões com estruturas de cobertura em cerâmica armada 1970. 

TERMINAL RODO AQUAVIÁRIO 23.000m1 Vitória ES 
Grande cobertura em estrutura metálica MERO 

PRAÇA ITÁLIA l l.OOOm1 Porto Alegre RS 
Praça cuja linguagem é reproduzida no espaço de exposição 

TRAMONTINA Carlos Barbosa e Farroupilha RS 1990 / 1995 
Algumas fábricas em concreto pré-moldado com pátios internos ajardinados 

PARQUE ECOLÓGICO DO GUARAPIRANGA 3.600.000m1 São Paulo SP 
Área total 3.600.000m1 área de uso público 120.000m1. 
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1954 

A principal obra exposta por Joaquim Guedes e Associados nesta 5ª BIA é o Projeto CIASP - Centro Integrado de Abastecimento de 
São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 
275 OOOm2 construídos em 154ha, no cruzamento do trecho noroeste do Rodoanel Maria Covas com a rodovia Raposo Tavares, entendido 
como compromisso de alta responsabilidade social e política, GRANDE PRÊMIO DE URBANISMO-PROJETO, 2002, do Instituto de Arquitetos 
do Brasil, SP, era obrigatório apresentá-lo à avaliação crítica, técnica e política da sociedade em geral, pela relevância das funções 
metropolitanas e polares de São Paulo, em relação ao Estado e ao Brasil, e pelo seu significado enquanto infraestrutura avançada, 
indispensável ao desenvolvi menta naciona 1. 
Os arquitetos aceitam a oportunidade aberta pela 5ª BIA como obrigação de prestação de contas à sociedade. Por aproximações sucessivas 
o Governo do Estado redimensiona no ano 2000 o papel político, econômico e social de São Paulo, como pólo nacional e mundial 
organizador e abastecedor de alimentos, de que este projeto é interpretação inicial, à procura de conceito e forma arquitetônica e 
urbanística mais adequada às nossas condições, neste momento. O MARL - Mercado Abastecedor de Lisboa, considerado um dos mais 
avançados da Comunidade Européia, participou como consultor. Arquitetos insistiram que se mostrasse algo da obra do escritório, que 
completa 50 anos, enquanto Joaquim Guedes recebe a Comenda Máxima do IAB, o Colar de Ouro, "pela sua exemplar contribuição 
à arquitetura brasileira". 

---
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Brás Cubas, Mogi das Cruzes, 
SP, Brasil, 1980 
GIRO-Consultoria em Projetos Culturais (curadoria e realização); Triptyque Style (cenografia); Bijari (projeto gráfico) 
ACISA, Bemo do Brasil, Construtora Carmo Couri, Mendes Júnior, Cerâmicas Eliane, Giroflex, Aplub (patrocinadores); 
Neo-Rex , Expo 3, Maison du Vin (apoio cultural) 

Ed. de escritórios Faria Lima Premium 
Data do projeto: 1996_Data da construção: 2000_Local: São Paulo, SP. Brasil 

Ed. residencial Ana Augusta 
Data do projeto: 1973_Data da construção: 1974_Local: São José do Rio Preto, SP. Brasil 

Colégio Oswaldo Cruz - coe 
Data do projeto: 1996_Data da construção: 1996_Local: Ribeirão Preto, SP. Brasil 

A Arte e a Técnica de Miguel Juliano, a exposição 
Idealizada e desenvolvida pela GIRO - Consultoria em Projetos Culturais - a mostra reúne 48 projetos, mostrados através de croquis, desenhos, 
fotografias, maquetes e objetos desenvolvidos ao longo da carreira de Miguel Juliano. Entre os destaques, estão os elementos arquitetônicos 
criados pelo autor, como as formas metálicas e elementos vazados de concreto. Ambos representaram inovações significativas, permitindo 
substituição de materiais, como é o caso das formas metálicas, o que evitou a utilização de grande quantidade de madeira nas construções, e 
os elementos vazados que controlam a entrada de luz e ventilação, otimizando o uso de aparelhos de ar condicionado. O detalhamento de três 
grandes projetos em curso, do Hotel e do Novo Pavilhão do Parque Anhembi, do Centro Cultural do SESC Pinheiros e da reforma com retrofit do 
tradicional Hotel Jaraguá são outros destaques da mostra. Ao lado de outros ícones da arquitetura brasileira, Miguel Juliano teve papel ativo 
na chamada 'arquitetura paulista', cujas obras se distinguem pela racionalidade e funcionalidade. Esse movimento arquitetônico privilegia a 
utilização de concreto aparente, destacando a importância do binômio espaço mais estrutura no conjunto da obra. 

ED. DE ESCRITÓRIOS FARIA LIMA PREMI UM_ DATA DO PROJETO: 1996 __ DATA DA CONSTRUÇÃO: 2000 _LOCAL: SÃO PAULO, SP. BRASIL 
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Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1950. Hélio Ribas Marinho (co-autoria) 

Monumento aos Mortos da 2a Guerra Mundial 
Data do projeto: 1957_Data da construção: 1960_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
No Monumento situam-se: o Mausoléu e o Corpo da Guarda, no subsolo; o Museu, ao nível da Esplanada e uma Plataforma Elevada, da 
qual emerge o Pórtico Monumental, sob o qual acha-se o Túmulo do Soldado Desconhecido. A Plataforma tem o formato de "L", 
conformando o espaço da praça e criando planos diferenciados. O conjunto, a não ser pela escadaria monumental, apresenta poucos 
pontos de contato com o solo, o que, além de conferir-lhe leveza, evita o empachamento visual. 

O Mausoléu abriga os restos mortais dos soldados mortos na Itália. 
No Museu há um grande painel cujo tema é guerra e paz. A escultura metálica, abstrata, simboliza a Força Aérea. O grupo escultórico, no 
primeiro plano, representa as três Armas. Os painéis de cerâmica, que ladeiam o acesso ao Mausoléu, homenageiam os brasileiros que 
morreram em navios afundados durante a guerra. O Monumento foi uma das obras pioneiras no uso do concreto aparente no Brasil e um 
dos primeiros monumentos modernos construídos. 

----



MONUMENTO AOS MORTOS DA 2A GUERRA MUNDIAL DATA 00 PROJETO· 1957 DATA DA CONSTRUÇAO· .960 LOCA._: RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL 
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
SP, Brasil, 1960 

Procuro, na minha arquitetura, uma presença contemporânea no espaço urbano. A concisão, a clareza, a surpresa e a inovação são elementos 
que caracterizam meus projetos. Que todos, independentemente da formação, possam apreciar. 

Hotel Unique 
Data do projeto: 1999_Data da construção: 2000-2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Um longo· arco invertido revestido de placas de cobre pré-oxidado, encontra nas duas extremidades as duas empenas de concreto, com uma 
altura de 25 m. Portanto são dois vãos, cuja altura varia até 25 m! Caracteriza um hotel urbano: os dois acessos localizam-se nesses vãos. 
Hotel urbano de cidade grande e cosmopolita como São Paulo. 
Forte relação interno-externa: os apartamentos das pontas acompanham a curva da fachada: o piso sobe em curva até encontrar o forro, 
provocando um surpreendente espaço; os corredores dos andares não são retos, e sim curvos, buscando a luz e a paisagem externa. 

O Menino e O Mar 
Data do projeto:1999_Data da construção: 2000-2001_Local: Ubatuba, SP, Brasil 
Projeto para crianças de famílias de muito pouco recurso, moradoras no litoral norte paulista (Ubatumirim). Projeto social de Ruth Escobar, no 
qual a arquitetura propôs o Pavilhão do Pescador, com cobertura de tijolo em abóbada e fechamentos laterais com bambu trançado, técnica 
dominada pelos caiçaras, e o Pavilhão de Atendimento, reunindo três pequenas construções para atendimento médico-dentário, berçário e 
farmácia, em uma longa parede ondulada e colorida. Trezentas crianças aí recebem educação artística: desenho, dança, teatro, música. 

Instituto Tomie Ohtake 
Local: São Paulo, SP, Brasil_Data do projeto: 1995_Data da construção: 1998-2001 
Ocupa um ponto de convergência muito importante em São Paulo, no nó formado pelo bem postado Alto de Pinheiros, pela Vila Madalena 
alternativa e por Pinheiros prestes a ter uma revitalizadora reurbanização. É um complexo onde estão reunidos (já em funcionamento) um 
edifício de escritórios e o Instituto com nove espaços para exposições, sala de vídeo, loja de objetos, livraria de arte, ateliês e sala para 
seminários. E mais um edifício de escritórios, auditório, cinema de arte, centro de eventos e dois teatros (abertura prevista para o final de 2003). 
Esses variados usos poderão ter uma convivência interessante junto com a comunidade, na qual o Grande Hall, com 80m. de comprimento e 
intensa iluminação zenital é o espaço unificador. 

-
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Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, PR, Brasil, 1973 

Residência do Arquiteto 
Data do projeto: 1999_Data da construção: 2000_Local: Brasília, DF, Brasil_Edgar César (Fotos) 

Aeroporto Internacional Augusto Severo 
Data do projeto: 1997/1998_Data da construção: 2000_Local: Natal, RN, Brasil_Ricardo Junqueira (Fotos) 

Biblioteca Nacional do México - Concurso 
Data do projeto: 2003_Local: México, DF, México 
A presente mostra pretende dar uma visão da produção e do pensamento do arquiteto Sérgio Roberto Parada nos seus trinta anos de vida 
profissional. As obras e projetos apresentados mostram a clara compreensão do arquiteto quanto à concepção espacial dos edifícios e à 
liberdade de expressão do desenho e da técnica construtiva utilizada, mantendo a coerência de linguagem e aprimorando o desenho dos 
edifícios e a utilização da tecnologia. A produção selecionada abrange a diversidade de temas estudados, desde o Concurso do BNDE, em 
1972, e a residência em Curitiba, em 1974, até os projetos dos Concursos para a Embaixada da Índia em Brasília e para a Biblioteca 
Nacional do México, realizados em 2003. 
Os Terminais de Passageiros de alguns aeroportos têm uma importância muito grande no contexto de sua obra. A partir de 1989 Sérgio 
Parada começou a desenvolver alguns estudos, sendo o primeiro para Curitiba, seguindo-se Brasília, Belém e Natal, entre outros. Embora 
algumas propostas não tenham sido realizadas, o acervo dos projetos serviu para consolidar novos conceitos exigidos para esses edifícios, 
definidos hoje como os Grandes Portais das cidades contemporâneas. 

RESIDÊNCIA DO ARQUITETO DATA DO PROJETO. 1999 DATA DA COf\lSTRUÇAO 2000 LOCAL. BRASILIA, oi:. BRASIL EDGAR CESAR (FOTO) 
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Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil, 1968 

Paço Alfândega 
Luciana Menezes, lona Medeiros, Luciana Neves (co-autores)_Data do projeto: 200l_Local: Recife, PE, Brasil 
O edifício de 1720, Convento dos Padres Oratorianos, notável pela sua escala e pelo seu histórico, encontrava-se relegado a simples 
estacionamento. Garimpar a construção existente, desnudando paredes e pisos, buscando identificar a essência do projeto original, seus 
diversos momentos de usos em confronto com a implantação de um shopping, com características específicas, modernas, sustentável 
economicamente, resgatando a importância da secular edificação, foi nosso permanente desafio. 

Edifício dos Consultórios, Administração e Garagem do Real Hospital Português 
Luciana de Oliveira Pontual, Marcílio Aguiar Coutinho (co-autores)_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2002_Local: Recife, PE, Brasil 
Consultórios e administração do Real Hospital Português, em um único prédio, ordenou o fluxo de circulação, deixando as vias de interligação 
das diversas unidades hospitalares que compõem o extenso complexo do R.H.P. exclusivamente para médicos, pacientes e serviços. 

Empresarial Thomas Edison 
Bruno Gadelha, Cristiana Pontual, Juliana Dijck (co-autores)_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2003_Local: Recife, PE, Brasil 
A singeleza e a síntese de suas linhas horizontais e verticais emprestam à volumetria limpa e sólida do edifício o caráter e identidade próprios 
dos empresariais. A projeção sombreando a circulação externa, mantém o diálogo do prédio com a cidade. 

-
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Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 1964 
Lucia T.M. Porto {paisagismo), Projecta, Estruturarte, Zilli, O A engenharia, ECAP {projetos complementares) 

lpel Fábrica de Pincéis e Embalagens 
Local: Cajamar, SP, Brasil_Data do projeto: 2001/2000_Data da construção: 2001 
A lpel situa-se em um Condomínio Industrial na cidade de Cajamar/SP, em um terreno de 11 mil metros quadrados. O tratamento do 
entorno da obra e a integração dos vários ambientes visa possibilitar um espaço de trabalho mais agradável e estimulante aos 
funcionários. "Procuramos atribuir generosidade aos espaços de vivência, onde os funcionários passariam grande parte do seu dia, com 
a subseqüente valorização do espaço cotidiano do indivíduo" - Sidonio Porto. O respeito ao meio ambiente foi um dos pontos fundamentais 
na concepção deste projeto, além da procura de um espaço adequado de atividades específicas de produção. "A iluminação natural é um 
recurso que procuramos explorar ao máximo, trazendo luminosidade e também leveza para o ambiente de trabalho; contudo, a idéia era 
explorar a luz indireta, evitando incômodos causados pela exposição à luminosidade excessiva, o que foi alcançado com o emprego de 
largos beirais, que orientam a claridade para uma incidência indireta, além de proporcionar uma solução adequada de cobertura em dias 
de chuva, sem quebrar a harmonia do desenho"-Sidonio Porto 
"Queríamos que a fábrica da lpel fosse não somente uma simples edificação industrial, mas uma verdadeira obra de arquitetura, que 
considerasse os anseios e desejos da proprietária." - Sidonio Porto 
O resultado foi uma construção com 4 mil m1 de área, com ares de modernidade, unindo o máximo de flexibilidade, condições de expansão 
futura e custos compatíveis. O projeto prevê uma rua interna que se inicia na entrada e corta a construção até as áreas de almoxarifado, 
permitindo a entrega de materiais sem interferir nas demais atividades da indústria. Esta via forma um canal de ventilação natural para 
as áreas internas do edifício, confirmando assim os conceitos de utilização dos recursos naturais. 
"Sidonio conseguiu concretizar meu sonho. A lpel é uma indústria extremamente clara, um prédio moderno, dentro de uma área rústica. 
Meu verdadeiro paraíso, aqui trabalho com prazer", diz Márcia Zaidman, proprietária da lpel. 
Do ponto de vista construtivo, detecta-se um mix de estrutura metálica para cobertura em Shed e as vedações em painéis pré-moldados 
no concreto. "Enquanto fazíamos a fundação, as estruturas já estavam sendo fabricadas, o que foi super positivo, pois pudemos fazer a 
mudança da fábrica sem ter que pará-la", conta Márcia. Toda em vidro laminado que se encaixa em alumínio pintado de branco, a 
indústria possui a luminosidade desejada pela proprietária. "Queria um lugar branco, que conferisse limpeza e claridade. Nos dias de céu 
claro, não precisamos acender uma única lâmpada", finaliza a empresária. 
"Bela solução arquitetônica, com grande qualidade e habilidade compositiva. Jogo bem orquestrado de formas curvas e volumes 
retangulares articulados através de elementos estruturais metálicos delicados e eficientes. Sistema de ventilação e aberturas generosas 
e criativas. Excelente integração paisagística." (Ata Premiação IAB 2002, ocasião na qual o projeto foi agraciado com o Prêmio Ririo Levi.) 
A exposição montada na 5º Bienal apresenta um paralelo entre a arquitetura industrial e a residencial, ambas explorando alta tecnologia 
construtiva como a pré-fabricação e medidas sustentáveis, que integram as edificações ao meio e racionalizam o consumo de energia. 
A exposição mostra também uma retrospectiva dos 30 anos do trabalho do escritório. 
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Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1955 
Mayumi de Souza Lima {pesquisa educacional); Sérgio Ficher, Henrique Cambiaghi F°, Sidney Meleiros 
Rodrigues, Bruno Padovano, Marta Dora Grostein {colaboração); Eleonora Selingman, Vera llce M. da Cruz 
{paisagismo); lgor Serenewsky, Jorge Kayano, Giovani Negraes, Homero Lopes, Sigmund Golombek, Escrit. 
Técnico J. C. de Figueiredo Ferraz {projetos complementares); Quasar {audiovisual) 

ESAF - Escola Superior de Administração Fazendária 
Data do projeto: 1973_Data da construção: 1974_Local: Brasília, DF, Brasil 
Tendo como premissas iniciais à resolução do programa a orientação pedagógica que previa blocos pavilhonares isolados, o partido 
arquitetônico adotado permitiu abrigar o programa das necessidades da ESAF, integrando-o espacialmente através de uma grande cobertura 
- com nove arcos abatidos de 30 metros de vão cada - o que confere a desejada identidade, clara e única, ao edifício. Dadas as características 
climáticas típicas de Brasília - chuvas copiosas em certas estações e estio em outras - duas grandes passarelas de circulação 
(deambulatórios), generosas e abrigadas, articulam os blocos sob a grande cobertura. Espelhos d'água e pátios internos sombreados por 
pérgolas asseguram também agradável microclima e ofertam, ao conjunto de blocos associados, uma continuidade espacial surpreendente 
pela sua escala, caracterizando o edifício como ícone inconfundível da ESAF em Brasília. 

7 

j 



TRUÇÃO: 1974_LOCAL: BRASÍLIA. DF. BRASIL 
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1952 

JW / 50 Anos de Obra Pública 
Jorge Wilheim, arquiteto e urbanista, comemora 50 anos de obra pública apresentando trabalhos desenvolvidos em seu escritório sediado em 
São Paulo assim como em cargos públicos. A exposição está organizada cronologicamente, sendo o Plano Diretor de Angélica (1954) seu 
primeiro projeto urbanístico, seguido por tantos outros: Curitiba, Natal, Goiânia, São Paulo. Sua obra é pontuada por textos teóricos de 
urbanismo, que contam experiências pessoais ou provocam discussões sobre a sociedade, o desenvolvimento e o futuro da vida urbana. 
São apresentados igualmente projetos de interesse público, como o Parque Anhembi (1971), ou o Vale do Anhangabaú (1991). A obra pública 
não é assinada. Visa o bem coletivo. Torna-se parte integrante da vida urbana, por isso é imperceptível sua autoria. Depois da apresentação, 
pergunte-se: você já usou JW hoje? 

J 
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METRÓPOLE NOVA YORK, I.D. IDENTITY DESIGN METROPOLIS 

Nova York tem sido vista como uma cidade bastante desinteressada em arquitetura. Historiadores e críticos têm creditado o desenho dos 
prédios e ruas da cidade às forças descontroladas do capitalismo. 

Porém, após anos de aparente indiferença aos novos caminhos do mundo da arquitetura, Nova York parece ter mudado de rumo. Um grande 

número de clientes, de incorporadores privados a instituições culturais, parecem agora estar prontos e ávidos por receber projetistas 

mundialmente famosos e projetos culturalmente ambiciosos. Sem dúvida, o ataque de 11 de Setembro, unido ao declínio da economia 

norte-americana, teve um impacto drástico no futuro construtivo de Nova York. Entretanto, continua o ímpeto pela construção de uma 
arquitetura particular e distinta em Nova York, em diferentes escalas e tipos de edifícios. 

A chave para esta tendência é uma nova espécie de clientes, com consciência de projeto. Um denominador comum que impulsiona esses grupos 

díspares é o 1.D. - ldentity Design. Clientes perspicazes agora reconhecem que edifícios provocantes, em geral acompanhados pela assinatura 

~ projetista, têm o poder de expressar identidade. / 7 
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Interiores de grife: butiques e hotéis butique 
Com o espaço externo altamente valorizado, não é de se espantar que o I.D. tenha surgido de dentro para fora. Quando o hoteleiro 
lan Schrager contratou Philip Starck para projetar o Royalton em 1989, o empresário literalmente preparou o terreno para um tipo 
de edifício de Nova York, agora já bem estabelecido: o Hotel Butique. 
Com o reconhecimento de que eles estão vendendo não somente um produto (vestuário), mas também um estilo de vida, os 
estilistas, assim como os hoteleiros, também seduzem os clientes ao criar ambientes totalmente projetados que fundem moda e 
arquitetura. O projeto de John Pawson, de 1995, para a loja da Calvin Klein na Madison Avenue, foi fundamental para essa 
tendência: roupas e acessórios foram dispostos como obras de arte. Helmut Lang consolidou esse conceito de butique com 
galeria de arte quando contratou o principal projetista de galerias de Nova York, Richard Gluckman, para projetar, em 1997, sua 
butique no SoHo, e uma perfumaria no outro lado da rua. Enquanto a aliança entre a alta moda e a arquitetura inovadora 
continua, a última safra de lojas toma claramente o rumo da estética minimalista, em vez de introduzir formas sensuais, 
freqüentemente originadas digitalmente, assim como um avanço das tecnologias interativas. Com sua audaciosa seção curva, 
paleta de materiais exóticos e uso das mais recentes tecnologias, o- caro e muito elogiado pela mídia - projeto de Rem Koolhaas 
para a Prada, seguido por lojas de Lindy Roy e Asymptote, condensa este mais novo caminho minimalista para projetos de lojas, 
onde a arquitetura está em primeiro plano. Mesmo o projeto de Lot/ek para o espaço de exposição e escritórios para a Fundação 
Bohen, localizado no coração do Chelsea, descarta a contida estética minimalista do "cubo branco", exibindo, ao contrário, 
contêineres de navios - reciclados e pintados - que se movem sobre trilhos. 

Na linha do horizonte: escritórios centrais e lofts residenciais 
Com exceção do famoso prédio da AT&T de Philip Johnson, durante os anos 1980 parecia que escritórios centrais de corporações 
tinham passado a preferir as especulativas torres de escritórios com pouca identidade. Hoje, os escritórios centrais das 
corporações estão de volta, tanto na sua forma tradicional, como ícone das companhias, quanto na forma híbrida, produzidos po 
acordos entre incorporadores imobiliários e grandes locatários. Graças a clientes como os gigantes da mídia tipo AOL Times, 
Hearst e The New York Times, este prestigioso tipo de edifício comercial está sendo revivido por algumas das mesmas companhias 
de comunicação responsáveis por colocar a arquitetura I.D. pela primeira vez no mapa. Esses sucessores da primeira geração 
das torres altas com um único inquilino/ único uso diferem de seus predecessores do pós-guerra de modo significativo: são todos 
edifícios de uso misto, reunindo facilidades públicas como comércio varejista, restaurantes e teatros dentro de átrios internos, 
em múltiplos níveis de pavimentos. Ao contrário das torres de edifícios do pós-guerra, nitidamente indiferentes ao contexto 

olumbu __ 



3 TEN ARQUITECTOS, BIBJOTECA PÚBLICA DO BROOKLYN BIBLIOTECA DE ARTES 
VISUAIS t CENICAS 04 ROY, VITRA STORE / FOTO. RICHARD BARNES. 05 OFFICE FOR 

E.TROPOLITAN A~CHlffCTURE (OMA) PRADA NEW YORK EPICENTER. 06 GLUCKMAN 
AYNtR ARCHITE.CTS. Hf:LWW LANG PARFUME.RIE. TERMINADO EM 2001 / FOTO: LYDIA 
OULD BESSLER & ELFIE SEMOTAN. 07 ASYMPTOTE, CARLOS MIELE STORE 
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de edifícios residenciais ícones em Central Park West. Magnatas da mídia 
estão criando uma rede mais ampla, contratando não apenas firmas 
experimentadas e verdadeiramente nativas, como Skidmore, Owings e Merrill 
(a firma americana igualada à ascensão do modernismo corporativo), mas 
também estrelas européias do projeto, como Norman Foster e Renzo Piano. 
Desde o advento do elevador, os nova-iorquinos incorporaram os edifícios altos 
tanto à moradia quanto ao trabalho. Mas uma nova safra de estruturas de 
Richard Meier, Winka Dubbeldam e SHoP provam que apartamentos em 
edifícios altos estão mudando tanto interna quanto externamente. Os três 
esquemas rejeitam as típicas divisões dos apartamentos em espaços 
celulares, privilegiando plantas de pavimentos abertos. Nova-iorquinos de 
destaque foram atraídos pelas torres de altura média de Meier na margem do 
rio Hudson. Para a parte externa, o onipresente tijolo aparente das residências 
de Nova York está obsoleto. O elegante revestimento de vidro de Meier e 
Dubbeldam e a fachada sincopada de SHoP ressaltam como os arquitetos de 
Nova York estão repensando a parede envidraçada, antes uma característica 
exclusiva de escritórios e construções não-residenciais. 

Instituições culturais 
Instituições como museus e bibliotecas também se tornaram clientes da 
arquitetura I.D. Terence Riley, curador-chefe de arquitetura e design do 
Museu de Arte Moderna abriu o caminho, apropriando-se de um processo 
comum na Europa, porém raramente utilizado na América, convencendo os 
administradores do MoMA a organizar um concurso para convidados, 
montando uma lista internacional de projetistas inovadores para selecionar 
o arquiteto da ampliação da sede do museu. 
Subseqüentemente, museus como o Museu para Arte Africana e o Museu do 
Queens e outras instituições culturais, como a Biblioteca do Brooklyn, 
começaram a cortejar projetistas de renome. Concursos fechados estão se 
tornando crescentemente parte e parcela do processo de seleção. 
Mas nem todos vêem os edifícios de grife como catalisadores econômicos 
que revitalizam as instituições e seus entornas. Alguns alegam que 
estruturas com assinatura saciam a sede do público por espetáculo, 
ofuscando a arte para a qual eles foram construídos para exibir. Mas o 
projeto retraído de Taniguchi para o MoMA revela que a arquitetura I.D. pode 
ser tão sutil quanto espetacular. 
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RCHl-fECTONICS, PROJETO DE EDIFÍCIO NA GREENWIC~ STREfT. 10 ~os ER ANO PARTNERS. HEARST BUILDING, FOTOMONTAGEM 
OM EDIFICIO PROPOSTO/ FOfü FOSTER ANO PARTNERS. 11 SHOP. TI-JE PORTER HOUSf 366 WEST 15TH STREET IMPRl:SSÃO DA 
!STA NOTURNA, FACE NORDESTE/ CORTESIA SHOP. 12 RICHARD MEIER & PARTNERS ARCHITECTS, EDIFICIO 173/176 PERRY STREET 

13 SKIDMORE. OWINGS E MERILL (SOM), PROJETO PARA SEDE DA AOL TIME WARNER, PERSPECTIVA/ FOTO: SOM, LLP./ARCHIMATION 
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Metro-espaço: canalizando identidade na escala metropolitana 
A arquitetura I.D. também exerce um papel na modelagem dos espaços públicos. Unir estes diversos projetos é um 
compromisso para recuperar e revitalizar edifícios abandonados (Penn Station), espaços urbanos (Rua 42), parques (Flushin 
Meadows), e até mesmo um aterro sanitário (Fresh Kills). 
No estabelecimento de suas diretrizes de desenho para a renovação da Rua 42, Robert Stern iniciou uma nova 
decisivamente inclusiva abordagem do contextualismo de Nova York. Stern envolveu a heterogênea mistura de edifícios d 
pré-e pós-guerra, produtos da cultura comercial e popular. Enquanto essas influentes diretrizes foram iniciadas há mais d 
uma década, o impacto delas está sendo agora finalmente notado como uma mistura heterogênea de alturas de edifícios qu 
mescla high-tech e low-tech, cultura elevada e popular. 
A influência da compreensão de Stern da complexidade urbana está aparente na renovação da Penn Station pelo SOM. Est 
projeto justapõe audaciosamente um novo vocabulário high-tech dentro do perímetro de uma antiga agência de correios 
Beaux Arts, cujo interior mais parecia um exterior coberto. Uma sensibilidade inclusiva similar também influencia novas 
noções de ecologia urbana. Para Weiss/Manfredi, a atribuição de projetar um centro olímpico de remo no Parque Carona em 
Flushing Meadows se tornou o pretexto para explorar como cursos d'água arenosos sob o viaduto de uma via expressa n 
Queens podem ser recuperados como várzeas urbanas que misturam sistemas naturais e uso humano. Do mesmo modo, na 
sua proposta vencedora do concurso para a reciclagem do grande aterro sanitário em Fresh Kills, em Staten lsland, fazend 
lá um parque público, Field Operations também interlaça primorosamente dois ambientes que eram considerados opostos: a 



' 
15 WEISS/MAN~REDI ARCHITECTS, FLUSHING MEADOWS CORONA PARK 
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Parcerias público/ privado: concurso do World Trade Center 
Considerando que a diversificada história arquitetural de Nova York tem sido marcada por batalhas que opõem conselhos comunitários a 
incorporações privadas, com as agências públicas oscilando entre os dois, uma das mais notáveis conseqüências da arquitetura I.D. é o consenso 
de que a reconstrução da Baixa Manhattan requer um conjunto coeso de edifícios e espaços com uma forte identidade pública. A Autoridade 
Portuária bi-estadual (NY e NJ), o incorporador privado Larry Silverstein, juntamente com outros grandes arrendadores locais, a Corporação de 
Desenvolvimento da Baixa Manhattan (LMDC), do Estado de Nova York, e a Cidade de Nova York formam uma complexa parceria. Todavia, eles 
pediram aos maiores escritórios de projeto do mundo visões convincentes. A LMDC e seus parceiros incentivaram propostas de grupos com 
experiências e perícia complementares, antecipando o advento das equipes de assinatura. Profissionais bem estabelecidos, como Steven Hall, 
Peter Eisenman e Charles Gwathmey, juntamente com uma geração mais jovem de projetistas, como Jesse Reiser, Greg Lynn e FOA, juntaram forças 
para criar projetos visionários para a reconstrução da Baixa Manhattan. No final, porém, Daniel Libeskind, um profissional-solo cuja apresentação 
incluía sua própria assinatura por escrito, foi a escolha final. Se essa projeção inédita na mídia ajudou a clarificar ou obscurecer esse processo 
já altamente politizado, só o futuro dirá. Contudo, o fato de que esse adiantado processo ainda continua a ser manchete do noticiário, confirma 
que a arquitetura I.D. capturou totalmente a atenção não apenas d ~ .)~• '11 tauJJi rias__p..,_""'"""~ 

CONCURSO 00 WORLO TRAOE CENTER 16 STUDIO DANIEL LIBfSKI 
EISENMAN ARCHITECTS, GWATHMEY SIEGEL & ASSOCIATES, STEVEN HOLL ARCHITECTS. 18 FOSTER & PARTNERS 
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ALTZAN ARCHITECTURE, FIELD OPERATIONS, TOM LEADER STUDIO, 

NIGO MANGLANO-OVALLE, RITA MCBRIDE, JESSICA STOCKHOLDER, 
LYN ZIMMERMAN, 20 PETERSON/ LITTENBERG ARCHITECTURE AND 
RBAN DESIGN 21 THINK DESIGN: SHIGERU BAN, FREDERIC 
CHWARTZ, KEN SMITH, RAFAF L VINOLY. 22 UNITED ARCHITECTS 



1.D. Pós 11/09 
1.0. guiou nossa seleção de projetos, que colocados juntos, tentam apresentar uma visão geral do atual clima da construção na Nova 
York de hoje. 

Certamente o 11/09 é uma lembrança dolorosa de que a arquitetura 1.0. é justa para ambas as partes. Se as Torres Gêmeas tornaram-se 
alvo do terrorismo em virtude de seu status como a personificação do poder econômico e político americano, a partir do 11/09 os 
nova-iorquinos passaram a ter uma consciência acentuada de como a arquitetura expressa identidade. Essa consciência não molda 
apenas o desenvolvimento de novos projetos, como também provoca uma ansiedade sobre a proteção de monumentos existentes, como 
o Empire State e a Ponte do Brooklyn. 

O advento do 1.0. não foi sem críticas. Muitos se desanimam, achando que os nova-iorquinos estão sucumbindo, sem nenhuma crítica, às 
pressões do sucesso na mídia, das celebridades e das marcas, produtos de um próspero mundo econômico e político pré-11/09 que 
desapareceu. Essa exposição não é um endosso dos projetos de celebridades - ao contrário, aceita que fabricar identidades metropolitanas 
é um processo necessariamente complicado, que acarreta a transposição das fronteiras tradicionais da arte e do comércio, projeto e 
marketing, assim como interesses públicos e privados. Certamente, como a polêmica que ainda cerca as sugestões para o World Trade 
Center, a arquitetura em Nova York, um centro internacional do capitalismo, ainda é conduzida pelas forças de mercado. 

Joel Sanders e Ray Gastil 
Curadores 
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Mario Biselli e Artur Katchborian 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1985 \ 

CENTEC_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2004_ i;. 

Brasil Escola Cáritas_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2004_ 

Local: São Roque, SP,_ 

Local: São Mateus, SP, Brasil .._ <') 
Artur Katchborian e Maria Biselli apresentam dois projetos de edifícios educacionais desenvolvidos para contextos diversos. 
CENTEC - uma escola técnica profissionalizante num contexto rural da cidade de São Roque - SP. Escola Cáritas - uma escola particular 
de primeiro e segundo graus em contexto urbano da cidade de São Paulo. O contraste tipológico entre os dois edifícios é o resultado 
destas diferenças, as quais demandam diferentes estratégias para a ocupação do território. 

Ennes Silveira Mello 
Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1963 

O verde na arquitetura. 
Edifício Jardim_As casas de nossos avós e os prédios de nossos pais. 
AmaPiavú_Não Interferência na Mata Atlântica do Piavú, Camburí, SP. 
As leis que regem o planejamento urbano e a arquitetura de nossas 
cidades são e sempre foram extremamente brandas. Obedecem uma· 
política desenvolvimentista que desconhece o crescimento digno. A mega· ,':!.:_ . > ... ..,., 
São Paulo, metrópole que já foi floresta, hoje doente e inchada, atinge o•.· · • 
caos de forma violenta. A meu ver a única forma de controlar or-.-· ; ~-
crescimento das cidades é estabelecer limites para densidades -•· 
habitacionais. Infelizmente os coeficentes habitantes por hectare·' , -~ ré 

nunca foram postos em prática. Procuro, através destes projetos, reunir-{(,,, 
pessoas que acreditem ser passivei construir edificios implantando-os d · 
forma mais generosa nos terrenos. Recuperar florestas preservando 
fauna e a flora da mata atlântica em extinção. 



Fábio Moura Penteado 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1953 
César Sam pedro, Leda Catunda (colaboração) 

Revitalização da Biblioteca Mário de Andra e_ ata o proJeto: _ oca : ao au o, , ras1 
Entre as obras programadas para a revitalização do antigo Centro de São Paulo, a Ação Centro incluiu uma reforma parcial no edifício 
da Biblioteca Mário de Andrade, que ganhará um renovado esquema de acesso integrado a um novo desenho paisagístico da Praça Dom 
José Gaspar. Isto se dará através de um terraço pergolado que define espaços para Leitura Informal, Repouso e Contemplação, além de 
ser uma extensão natural do Café localizado já no espaço interno. Através da nova entrada, os espaços do sub-solo do edifício se 
adequarão às novas funções, conforme o programa estabelecido: Salão de Exposições, Sala de Mídia e Internet livre, Book-Shop, além 
de promover acesso ao Foyer e Auditório - Teatro, para 350 lugares. O auditório está implantado sobre três pisos, destinados à guarda, 
depósito de livros e documentos e de áreas especificas para a manutenção dos principais equipamentos técnicos da Biblioteca, 
constituindo um bloco construído em subsolo junto à fachada da Biblioteca. Sobre a cobertura do Auditório, no mesmo nível da calçada 
da Rua da Consolação, será implantada uma ampliação da principal Sala de Leitura da Biblioteca, sendo que o total das áreas a 
construir e a reciclar atingirá cerca de seis mil metros quadrados. 

Ciro Pirondi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, Mogi das. Cruzes, SP, Brasil, 1980 
Bruno Layus, Felipe Ozores (colaboração) 

Re-significação da Avenida Vieira de Carvalho_Data do projeto: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Avenidas e ruas ao longo dos tempos adquiriram, nas cidades, o caráter de passagens, escoamento de mercadorias, estabelecendo-se 
assim a supremacia do carro e do transporte em detrimento ao pedestre. Não negamos a necessidade do uso do automóvel no centro 
das grandes metrópoles, mas deveríamos, e esta é a idéia deste projeto, dar-lhe uma nova significação. A idéia de ampliar o canteiro 
central da avenida Vieira de Carvalho, que passaria a ter quinze metros de\ · · · · 
da cidade. Áreas de sombreamento utilizadas pelos bares e restaurantes : 
existentes redefiniriam novos usos, criando um ambiente urbano de 
contemplação e ócio. O piso seria composto de maneira uniforme, não 
havendo separação entre calçada e leito carroçável, apenas calhas de borde 
para captação de água e elementos do mobiliário urbano para delimitar as 
áreas. Este projeto possui apenas uma única idéia, uma notícia acerca de 
outras possibilidades de convívio urbano. O debate que se estabelece sobre a 
retomada do centro da cidade, somente é possível se retomarmos o sentido de 
habitar e viver no centro. É nesta direção que nosso desenho busca apontar. 
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Hérmanes José Barbosa Abreu 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ, 1986 

Córrego do Yung_Data do projeto: 2003_Local: Juiz de Fora, MG, Brasi 
O Yung é o maior afluente do Rio Paraibuna, na cidade de Juiz de Fora. os u imos anos, ouve um cresc1men o 1n enso ao ongo o 
córrego, fazendo com que o Yung sofresse com o aumento do esgoto despejado pelo bairro, além do lixo e dejetos de fábricas. Visando a 
melhoria da qualidade urbanística foi feito um sistema binário de trânsito, alargando pistas e melhorando a iluminação. Áreas que antes 
serviam de depósitos de lixo e exploração de areia contarão com parques, jardins, praças e ciclovias. Duas áreas receberam tratamento 
especial. Na primeira, foi projetado paisagismo e espaços com bancada de areia, bancos, iluminação e instalação de esculturas 
permanentes. Na outra, pensou-se em um grande parque, que terá influência no bairro e suas adjacências. Ao longo desse sistema serão 
plantadas 600 árvores que irão melhorar o conforto e a qualidade de vida. A criação deste Sistema Binário e a área de parques e jardins 
dará a Juiz de Fora mais um grande pólo de lazer e comércio. 

Hérmanes José Barbosa Abreu 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1986 

Aeroporto Regional de Juiz de Fora_Data do projeto: 2002_Local: Município de Juiz de Fora, MG, Brasil 
O aeroporto localiza-se a aproximadamente 35 km de Juiz de Fora. O projeto vem ao encontro do de um Distrito Industrial voltado às 
exportações. É uma nova concepção, na qual produção e logística são unidas no mesmo projeto, com o objetivo de criar um pólo de 
desenvolvimento na região. O projeto permite ampliações por estarem os setores de embarque e desembarque nas extremidades opostas. 
Entre eles estão as áreas de convívio, serviços e praça de alimentação. O mezanino foi concebido para atender à implantação de fingers 
e escadas rolantes, ligando diretamente às aeronaves. Assim como as ferrovias e suas estações já foram as "portas" de Minas, este 
Aeroporto é uma citação às velhas estações, onde a Torre de Controle é também a do Relógio. A estrutura metálica da cobertura remete 
ao minério e forma uma curva ascendente que parece "alçar vôo". O fechamento em vidro permite que se visualize o entorno de Minas, 
onde colinas verdes desenham curvas n h riz n . 



lvanir Reis Neves Abreu 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
SP, Brasil, 1989 

Residência Gustavo Gutierrez_ 
Data do projeto: 2000_ 
Data da Construção: 2001_ 
local: Carapicuiba, SP, Brasil 

--

A casa localiza-se nas encostas do Rio Cotia, no un1c1p10 e arap1cu1 a em ao au o, uma area com gran es ec 1ves. qua I a e 
ambiental e a vista exuberante atraiu o proprietário, que acabou adquirindo um lote com quase 40% de declividade. Implantada em um terreno 
de 1.015,00 m1, esta residência é um projeto significativo na medida em que a adequação ao terreno possibilitou a pesquisa de uma linguagem 
arquitetônica inovadora. Em compactos espaços internos, a casa aparenta ser um "apartamento" com vista para o vale. Integrando-se às 
curvas de nível originais do terreno, o projeto resultou em vários volumes que encaixados deram forma final à residência. Dentro da paisagem 
a casa se destaca sem descaracterizar, entretanto, a forma natural do terreno onde a vegetação, por estar em área de patrimônio ambiental 
passou a ser um elemento estruturador na concepção do projeto. 

lvanir Reis Neves Abreu e Luiz Felipe Teixeira Pinto 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulp, SP, Brasil, 1988 

Convento das Irmãs Pastorinhas_Data do projeto: 2000_Data da Construção: 2001_local: São Paulo, SP, Brasil 
O Projeto tem 500 m1 de área e foi construído no bairro do Butantã, no município de São Paulo. O edifício foi implantado em um terreno 
de 15.000 m1, dentro de um jardim já formado. Para as freiras era fundamental a funcionalidade da casa, uma vez que todos os trabalhos 
dentro do convento seriam feitos por elas. O projeto do convento passou pela revisão do conceito de uma casa para habitação religiosa: 
os altos pés-direitos, convencionais dos espaços religiosos, se resumiram à capela, uma vez que todo o restante do edifício ficou com pé-
direito de 2,65m, a fim de se criar um ambiente acolhedor próprio de uma casa. O ambiente de meditação foi criado através da integração 
dos espaços internos, por meio de transparências, com o grande jardim externo. Entretanto, um pequeno jardim interno retoma a escala 
do indivíduo. Para este jardim a capela se abre e com e. A valorização de poucos elementos e dos vazios deram ~ mpQJ º · 

para os espaços de meditação e convivência. 
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Flávio Agostini, Wellington Cançado, 
Cássio de Lucena Carvalho, Benedito 
Fernando, Marcelo Maia, Jorge 
Tanure, Isa Tibúrcio e Silvio Todeschi 

FAMIH, 1996 / Faculdade de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica e inas era1s, e o orizon e, , acu a e e rqu1 e ura a 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1998 / Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1989 
/ FAMIH, 1998 / Faculdade de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1998 / Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1992 / Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1992 

Projeto para ampliação da Escola de Arquitetura_UnilesteMG_Coronel Fabriciano/MG_Data do projeto: 2003_ 
Data da construção: não construído_Local: Coronel Fabriciano, MG, Brasil 
O Projeto para ampliação da Escola de Arquitetura do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais- UnilesteMG, elaborado pelos professores 
do curso de Arquitetura e Urbanismo, se dispõe perpendicularmente ao bloco já existente circundando o bosque adjacente. O projeto prevê a 
construção de três pavimentos com salas para estúdios, laboratórios, auditório e um grande vazio central com pé direito triplo que servirá 
como grande articulador dos espaços e área para eventos e exposições. O grande vazio que abriga também toda a circulação vertical (rampas 
e escadas) da edificação ocupa o quadrante noroeste e é protegido por um painel cego de painéis pré-fabricados. 
Voltadas para o quadrante sudeste e para o bosque estão as salas de aulas e laboratórios com grandes portas/painéis que permitem 
integração total com o exterior. 

Flávio Agostini 
FAMIH, Belo Horizonte, MG, 1996 
Frederico Bernis, Joseane Josie, Juliana Myrrha e Wellington Cançado (equipe) 

APAC Santa Luzia - MG_Data do projeto: 2001-2003_Local: Santa Luzia, MG, Brasil 
A falência do atual modelo prisional brasileiro é um fato. Frente ao esgotamento de todo um ideal de tratamento penal, nos perguntamos: 
como mudar? Quais os caminhos para a sua revisão? E, principalmente, como promover a difícil, porém urgente, discussão acerca da 
arquitetura prisional no país? Fundada em 1974 em São José dos Campos, a APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
- é uma entidade não governamental, atuando sob fiscalização federal, que tem como objetivo implantar um novo processo de 
acompanhamento e reabilitação de presos nas unidades que administra. O projeto para o Centro de Reintegração Social de Santa Luzia, 
desenvolvido a partir de parcerias com o Ministério da Justiça, Secr~t i9 w,~,a Social de Miras Ge er.e~eitura e comunidade ele ____ __ ~• 
Santa Luzia-MG, Irmãos Maristas e PUC-Minas, será a primeira. ..:,,.1 • .. , · · 1 

proposição específica para uma APAC e pretende ser um marc 
dentro do processo de revisão do sistema penitenciário brasileiro. 



Karina Castaldi Aguera, Daniel Achei Macedo, 
Cássia Calastri Nobre e Luiz Felipe Vera 
Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN-ABC), 
São Bernardo do Campo, SP, 2001 

Freedom Park Competition_Data do projeto: 2003_ 
Local: Pretória, África do Sul 
Freedom Park Competition é uma idealização do governo democrático da 
África do Sul que tem a ambição de mostrar ao povo Africano e à 
humanidade, a história que lhes foi negada durante tanto tempo. A propos a para o proJe o e ser um sim o o nac1ona e 1n ernac1ona so re 
a história tortuosa da luta para liberdade e dos sacrifícios por que o povo da África do Sul passou para conquistá-la, com o objetivo de trazer 
esperança para esse povo. Para isto, foi proposto o projeto de um museu, memorial e jardim das memórias no Freedom Park, em Pretória. 
A proposta da equipe parte dos eixos que direcionam para importantes edifícios históricos que foram condicionantes para o desenvolvimento 
do plano de todo o parque. O projeto foi desenvolvido a partir da topografia do terreno buscando uma integração à paisagem e não um 
obstáculo visual; a geometria e modulação do projeto resgata o grafismo da cultura africana. O memorial dedicado àqueles que lutaram pela 
liberdade está localizado na parte mais alta do parque e é formado por quatro elementos que se unem na parte superior, simbolizando a união 
dos povos. O jardim da memória é o elemento de união entre os espaços: nele propomos espaços para esculturas e obras de arte. O Anfiteatro 
é o espaço destinado às comemorações relacionadas à celebração de temas que envolvem a liberdade. 

Rogério Mascarenhas Duarte Aguiar, Klaus Chaves Alberto, 
Mário Sérgio Chaves de Miranda e Pedro da Luz Moreira 
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1992 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 1998 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 1998 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1983 

Eixo Paraibuna - Plano de Recuperação Ambiental e Urbana, Juiz de Fora, MG_Data do projeto: 2003_Local: Juiz de Fora, MG, Brasil 
O rio Paraibuna atravessa Juiz de Fora em mais de 20kms. Um ambicioso projeto prevê a DESCONTAMINAÇÃO de suas águas e o PLANTIO 
de milhares de ÁRVORES em suas margens. A estratégia urbanística é transformar o rio em UM GRANDE PARQUE LINEAR, onde ciclovia 
e calçadões estruturam o projeto; e dezenas de quiosques, micro-praças, playgrounds e equipamentos de ginástica pontuam por todo o 
percurso. Esta intervenção pretende REORIENTAR O CRESCIMENTO DA CIDADE para este vetor, que apresenta enorme potencial. 
Um grande p.arque - CENTRO CÍVICO-, será construído em sua área central junto à atual Prefeitura e à futura Câmara. Destaque para 
o lazer, fontes e espelho d'água, além de uma plataforma de madeira que 
abrigará UMA "PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO" SOBRE O RIO, unindo as 2 
margens. Nos trechos periféricos estão previstos PARQUES RÚSTICOS 
direcionados ao lazer com lago, duchas, quadras e churrasqueiras. A.~ll~1.:.-..,,.~ 
apropriação das margens pela população visa PROMOVER O CONVÍVIO:="''.r7~~.;~ ;i 
HARMONIOSO entre os cidadãos e o rio. 
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Rogério Mascarenhas Duarte Aguiar, 
Klaus Chaves Alberto, Mariane Garcia 
Unanue e Mário Sérgio Chaves de Miranda 
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1992 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 1998 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 1998 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 1998 

Privilege - Clube Noturno, Juiz de Fora, MG_Data do projeto: 2001_Data _ oca: mz e ora, , rasil 
O Chalé dos Ingleses, um casarão quase centenário, característico dos primórdios da industrialização na cidade (então chamada 
Manchester Mineira), encontrava-se abandonado. A definição do programa exigia grande AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA. O partido 
adotado foi VALORIZAR O EDIFÍCIO HISTÓRICO, centralizando-o dentro do complexo, destinando o local para o grande bar que articula os 
demais ambientes. Os acréscimos construídos teriam evidenciado, a sua CONTEMPORANEIDADE E CONTRASTE com o casarão: a pista de 
dança à direita, o sushi-bar à esquerda, os sanitários e serviço nos fundos. A complexidade deste trabalho estava em REVITALIZAR uma 
construção histórica cheia de significados, para uma atividade peculiar (lazer noturno), explorando MODERNOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, 
em meio a uma grande RIQUEZA ECOLÓGICA. 

Rodrigo Allgayer, Cristiano Lindenmeyer Kunze 
e André Jost Mafra 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 2003 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1999 
Gianine Mello, Marcus Keske, Leandro Silva, 
Evandro Medeiros (colaboração) 

Biblioteca, Capela e Cafeteria da FFFCMPA_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2002_Local: Porto Alegre, RS, Brasil. 
O complexo biblioteca, capela e cafeteria da FFFCMPA totaliza uma área de 1057 m2 com acervo de 14.121 exemplares. Está equipado 
com 8 salas de estudos e biblioteca virtual com 48 computadore 
medicina. Tal qual a metrópole, a FFFCMPA é um organismo em 
constante mutação. O seu espaço físico se moldou por suas novas 
necessidades funcionais. A necessidade de expansão da biblioteca 
levou à reutilização da área da antiga capela. Por tratar-se de uma 
inserção dentro de um edifício existente, optamos pelo uso da 
estrutura metálica devido à facilidade de execução e melho 
identificação com o conceito da intervenção. As duas linhas de 
colunas da nave da antiga capela foram o ponto de partida para o 
projeto que insere um mezanino, plugado nessas colunas, no espaço 
de amplo pé-direito que conduz ao acervo. Dessa maneira, 
mantivemos as características originais da nave, tirando partido da 
principal virtude do espaço outrora existente. 



Liane Makowski de Oliveira e Almeida 
e Marco Antonio Bedin 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1978 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1991 
Décio Luiz Pinheiro Pradella, Flávia Tarricone, Raquel Giassetti (colaboração); 
Liliana Capobianco Palhares, Marco Antonio de Oliveira, Pedro Antônio Bigardi, 
Aiydano Carneiro (assessoria técnica); Edivaldo Roberto Luiz; Fátima A. Baradel; 
Lucinéia G. Ferreira Mira; Priscila Bernardes Pangoni (estagiários) 

Projeto Urbano Vetor Oeste_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001_Local: Jundiaí, SP, Brasil 
O Vetor Oeste localiza-se no quadrante Noroeste do Município de Jundiaí, cidade situada a 60km de São Paulo, com uma população de 
323.397 habitantes. O Projeto foi realizado em 2000, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente 
de Jundiaí. Os estudos tiveram como objetivo central a qualificação urbana do principal vetor de expansão do Município, visando a 
reconversão deste espaço em um lugar com referência e significado, garantindo a conquista de espaços públicos. Configura-se como amplo 
território vazio, que vem sofrendo intenso processo de urbanização, tanto de densificação de espaços urbanizados, como de ocupação de 
novas áreas. Apresenta-se como o principal vetor de expansão urbana, com condições físico-territoriais e ambientais de absorver o 
crescimento sócio-econômico e demográfico do Município. Abrange 55,32 km1 de área, com uma população de 31.545 habitantes, 
correspondendo a uma densidade demográfica bruta de 570,22 habitantes por km1. 

Eduardo de Almeida 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1960 

Residência em Laranjeiras_Data do projeto: 1998_Data da construção: 2000_Local: Condomínio Laranjeiras, Paraty, RJ, Brasil 
Projetada num lote de conformação inusitada, situado em privilegiado ambiente natural junto ao mar e a montanhas, a casa foi resolvida 
em dois pavimentos, com dois blocos de alvenaria contendo os programas mais privativos - dormitórios, banheiros, serviços, etc. - e um 
grande espaço definido por uma cobertura de telhas em 4 águas, sem forro, que abriga as áreas comuns: estar, varanda e circulações. 
Na planta quadrada, a malha de 4,68m x 4,68m da estrutura resolve a cobertura e os espaços que interligam os blocos de alvenaria. 
Transparência, ventilação natural, controle de luz foram elementos essenciais para garantir inserção na paisagem, adequação ao clima 
e desfrute das vistas. Um "calçadão" de mosai~ o. \ • rc a a e · · 
à sombra de coqueiros. 
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Eduardo 
de Almeida_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 
Brasil, 1960 
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Residência na Praia Vermelha do Sul_ Data do proJeto: a construção: _ oca : raia erme a o u , a u a, , ràs1 
Implantada em terreno de forte aclive, em meio a densa vegetação e não muito próximo ao mar, a casa foi projetada de maneira a alterar o 
mínimo possível o terreno e desfrutar da paisagem. O acesso íngreme permite (ou obriga) um "passeio" pelo terreno antes de se atingir o nível 
de entrada; no futuro, um plano inclinado mecanizado poderá ser instalado. A estrutura pré-fabricada de madeira (jatobá) se apoia na frente 
em três tubulões que emergem do terreno e nos fundos sobre um pequeno corte no terreno. O programa foi organizado em três níveis, com sala, 
varanda e dormitório principal se projetando sobre o terreno em direção às copas das árvores. A escada de concreto que liga os três pavimentos 
está contida num volume de alvenaria e se conecta ao corpo principal da casa através de duas pequenas pontes, possibilitando um percurso 
interessante. Os muros de arrimo indispensáveis são de concreto ciclópico com pedras aproveitadas do próprio terreno. 

Gustavo Almeida 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Silva e Sousa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1981 

Edifício Comercial Euro Business_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2002_Local: Teresina, PI, Brasil 
Construído em um terreno de 3.085,00 m1, este prédio tem quatro elevadores, sendo dois 
panorâmicos voltados para duas avenidas importantes da cidade, numa nova área 
comercial que começa a surgir. O Euro Business marcou a entrada do grupo Europa, 
empresa espanhola que trabalha no Piauí com beneficiamento e exportação de couros e 
castanha de caju, no mercado imobiliário. Seu projeto foi executado em 2000 e a obra 
concluída em 2002. Encontra-se situado próximo aos dois shoppings centers da capital 
do estado. É destinado a abrigar empresas e profissionais liberais nos 14 pavimentos-
tipo, tem lojas no térreo, três pavimentos de garagem, centro de convenções no pilotis, 
área para eventos e restaurante na cobertura. O edifício mudou a paisagem da zona leste 
da cidade, pois fica em local de destaque junto à margem de um dos rios que banha a 
cidade e tem visão privilegiada das duas pontes que ligam esta área, considerada a área 
nobre, ao centro da cidade. 



Gustavo Almeida 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Silva e Sousa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1981 

Hotel Luxar do Piauí_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001_Local: Teresina, PI, Brasil ..1., 

O Luxar Hotel de Teresina pertenceu ao e foi construído pelo Governo do Estado do Piauí( 
na década de 50. No início da década de 70 foi completamente reformado e adquirido 
posteriormente por esta cadeia. Em 2000 encontrava-se em péssimo estado de, , ' 
conservação, foi então contratado com este escritório o projeto de reforma e adaptação , ""~----..._; 
aos novos tempos. Isto se deveu ao fato do hotel ter sido adquirido por uma holding"_ -é - . . 
com vários tipos de empresas. A obra foi concluída no final de 2001 e o proprietário ~1._~--,~----...... 2[-i=,~-~ 
resolveu conservar a antiga bandeira hoteleira. O prédio foi totalmente modificado.-;._il:f::::::-=-~ .t:::.::__y-::;-

Os apartamentos e os banheiros cresceram com os novos materiais, cores e decoração.'1;'%_~~ii-~:• :z .. 
No _andar de lazer, a piscina foi diminuída, dando espaço a salão de eventos, business~%-~~~:!..::;:.t;-_ 
e f1tness ce~ters. _No pavimento de acesso, lobby, american bar, restaurante e centro~~ 
de convençoes ficaram integrados com a derrubada de paredes e eventua1s~ .::p-~ 
fechamentos com vidro. As fachadas foram totalmente revestidas de cerâmicas, as~ ~ .:;:r;:; 

esquadrias mudadas por vidro para controlar som e luminosidade nas áreas internas.S::=_ ~:-;._, 
Automação em vários setores, materiais atuais nos balcões e marquises, modernas~ · ·i 
obras de arte em todos os ambientes emprestaram a este tradicional hotel do centro~·. : ,---1-L-L# . • H-H, 

da cidade uma imagem atual e arrojada. · -'-:§fffiJifµ,.··., 

Marília Penteado Sant' Anna de Almeida 
e José Magalhães Júnior 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1972 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1963 

' l' 'l 

Teatro Municipal de São Sebastião_Data do projeto: 1992_Data da construção: 2001_Local: São Sebastião, SP, Brasil 
O Teatro de 500 lugares, com uso para música e peças teatrais, ocupa uma esquina à beira mar, formada pelas ruas Antonio Cândido e 
Dr. Altino Arantes, na cidade de São Sebastião, S.P. O edifício compõe-se de um piso de camarins e oficinas, um meio piso para platéia 
inferior e palco, mezanino abrigando platéia superior e um pavimento técnico. A platéia tem a forma de um círculo de 20.00m de diâmetro 
e 12.00m de altura, e é elevada em relação às ruas. A boca de cena, também em curva, tem 15.00m em planta e 7.00m de altura. 
O acesso principal se dá por uma grande escadaria voltada para o mar. Serviços receberam sua entrada pela rua de trás. As estruturas 
do edifício são de concreto e metálica. O concreto foi empregado no embasamento, colunas e vigas do edifício. As coberturas da platéia 
e palco são em laje maciça apoiadas sobre uma estrutura metálica espac I N I i I f i 
como uma passarela de iluminação cênica. Nas vedações de todo teatr 
foram utilizados tijolos maciços para dar maior isolamento de ruídos. 
As paredes internas do palco e platéia, além de serem maciças, são dupla 
com um espaçamento de 8cm entre elas, preenchido com lã de vidro. 
O tratamento acústico foi trabalhado de forma a valorizar cores, texturas 
e profundidades. A madeira, a lã de vidro, o tijolo têm um tratament 
artesanal, como se tratasse da criação de um instrumento musical acústico. 
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Ande Alvarenga e 
Rogerio Goldfeld Cardeman 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1993 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1991 
Guilherme Gorini (colaboração) 

Centro de Convenções e Exposições para a I a e o 10 e ane1ro_ a a o proJe o: _ oca : 10 e ane1ro, , ras1 
Ao projetar um equipamento de grandes dimensões, programa complexo e localizado em um lote urbano de tamanho limitado e de 
geometria desfavorável, como no caso deste Centro de Convenções, nos orientamos pelos princípios que nortearam os novos projetos de 
urbanização da Cidade Nova. Arrasada na década de 60, o projeto então elaborado para esta região, de matriz modernista, previa 
edifícios isolados em meio a um parque. Com o desinteresse pela ocupação da área, a Prefeitura definiu, em 1988, um novo projeto, 
tendo como princípio o respeito às preexistências urbanas e como características a integração à malha viária existente, a noção de que 
o conjunto deva prevalecer sobre os prédios isolados e o uso de elementos de desenho urbano pré-modernistas. Para respeitarmos os 
alinhamentos e volumes definidos neste projeto, localizamos no centro da quadra os elementos de maior área e volume: o Salão de 
Exposições e, sobre este, as salas principais do Centro de Convenções, flanqueados por dois edifícios mais altos, de escritórios e serviços. 
A construção existente no terreno, um antigo hospital, restaurado, abrigaria um restaurante. Pelo pilotis do hotel o público teria acesso à 
praça interna do Centro, rótula de articulação entre as edificações, mantendo um eixo de circulação de pedestres já existente. 

José Alves, Vinícius Andrade, Marcelo Morettin, Lua Nitsche e Pedro Nitsche 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1992 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1991 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1996 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 2000 
Jens Brinkmann, Sabrina Lapyda, Luiz Renato Martins (colaboração) 

Reconversão Urbana do Largo da Batata - Estratégia e Proposições_Data do projeto: 2002_Local: São P~ SP, Brasil 
l_ldentificamos dois pólos de intersecção de fluxos: um, situado no Largo da .... :· 
Batata, e, outro, situado no cruzamento da Marginal com a Avenida Eusébio ~"-.."" 
Mattoso. Elegemos como alvo de intervenção prioritária a área de inter-relação 
entre esses dois pólos, instalando aí um elemento urbanístico que opere em três 
níveis estruturais: como eixo de circulação, como plano irradiador para as quadras 
adjacentes e como referencial arquitetônico. 2_Adotando a atuação sobre o 
território como fundamento da reconversão urbana, propomos materializar o eixo de 
conexão entre os dois pólos por meio de um elemento reconhecível, desenhando 
uma praça linear que denominaremos régua. Esta compreenderá uma face exterior 
- passeio público - e, no avesso, infra-estrutura de comunicação e esportes. 3_No, 
pólo Marginal/ Eusébio Mattoso, propomos a criação de um parque, ao longo da 
Marginal, no qual estarão alojadas as estações e terminais de transporte público. 
Inaugurar, por meio deste parque, o diálogo urbanístico com o Rio Pinheiros, 
elemento fundamental da configuração morfológica e da paisagem da cidade. 



Manoel Rodrigues Alves, Wanderley Machado 
Diniz Jr., Juan Rodrigo Gonzalez, Maria 
Cristina Romano Maciel, Maria Patricia Ruivo 
e Camila Amatuzzi Tosi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
São Paulo, SP, Brasil, 1980 ' 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 
de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1977 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1980 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 2001 

SEMAB_Data do projeto: 2002-2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Empreedimento SEMAB constitui-se no primeiro projeto desenvolvido para o Programa de Locação Social da Prefeitura Municipal de São 
Paulo. Situa-se na região central da cidade, no bairro do Pari, em terreno de 3.214,96 m2• Com 8.464,41 m2 de área construída nos seus três 
blocos de edifícios, compreende sete tipologias distintas, totalizando 137 unidades habitacionais-com área útil em torno de 42,00 m2 -, sendo 
22 delas destinadas a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ao reconhecer a particularidade de sua inserção urbana, 
potencializa o uso do espaço coletivo e a continuidade do espaço urbano. Sua implantação e volumetria decorrem da análise das condições de 
insolação geral dos espaços e, em particular, da aeração das unidades habitacionais. No seu desenvolvimento, incorporaram-se ao programa 
serviços públicos e ambientes coletivos, como farmácia comunitária, área assistencial de apoio ao trabalhador, módulos de serviço, auditório 
e horta comunitária. 

Manoel Rodrigues Alves, Juan Rodrigo Gonzalez, Maria 
Cristina Romano Maciel e Maria Patricia Ruivo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1980 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1977 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1980 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil, 1998 

Hotel São Paulo_Data do projeto: 2001-2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Entende-se a proposta para o Hotel São Paulo como elemento de uma possível política habitacional e urbana para a área central da cidade 
de São Paulo. Intervir na área central de São Paulo significa desenvolver propostas de valoração do espaço público, contrárias a uma 
arquitetura de exclusão social. No hotel, o térreo e os primeiros andares do edifício destinam-se a ampliar o acesso aos serviços públicos, 
compreendendo: uma praça pública, um centro do Programa Familiar de Saúde Municipal e uma creche 24 horas. Todos os demais 
Pavimentos destinam-se ao uso habitacional, no total de 160 unidades distribuídas em 18 tipologias distintas, com áreas entre 32,05 m2 e ,, ) 
60,25 m2• A proposta objetiva potencializar as áreas de uso coletivo. Para -' 
tanto, propõe-se que cada dois andares sejam entendidos ,como uma '.vi,la', ·,. , / . ,r, 
sendo que todos os andares ímpares contam com uma area comun1taria 6. il 
coletiva. O total de área_ construída da edificação do Hotel São Paulo, serviços / 0° , 
e habitação é de, aproximadamente, 10.560,00 m2• / ~;ot-•'~ 
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Simone Alves e Marco Antonio Biasoli 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, Brasil, 1987 

Nova Sede do Grupo de Dança Corpo_Data do projeto: 2002_Local: Belo Horizonte, MG, Brasil 
O bloco Grupo Corpo conta com uma capa de vidro a uma distância de nove metros do corpo 
principal. A estrutura, em perfis metálicos, dista três metros dessa "capa". O térreo é de uso 
público e a parte superior, de uso restrito. No primeiro andar concentram-se estúdios e áreali 1 __ 

técnica. No segundo andar, administração e refeitório. No subsolo, áreas de apoio e lazer com acesso à área de uso restrito no térreo. 
No bloco do teatro há hall com pé-direito de 12 metros, onde se observa o volume circular da platéia. Todo fechamento externo é em 
placas basculantes metálicas ou de vidro. No térreo encontram-se o centro cultural, o teatro e todas as atividades de apoio. A entrada 
de funcionários e artistas dá-se pela lateral. No primeiro andar concentram-se áreas de apoio aos artistas. A praça coberta abriga 
cinemas, restaurante, café e sanitários. Seu acesso dá-se pelas rampas laterais, fazendo a união dos dois blocos. Na praça descoberta 
observa-se o conjunto, os volumes de vidro e metal estabelecendo um diálogo com as montanhas ao fundo. 

Cláudio Silveira Amaral, Marcelo Fonseca lgnatios, 
Paulo Roberto Masseran e Daniel Todtmann Montandon 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, 1978 
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP, 2001 
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP, 1994 
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP, 2001 

A Metrópole e a Ética do Projeto Urbano_Projeto elaborado especialmente para a 5ª Bienal internacional de Arquitetura e Design 
de São Paulo_Data do projeto: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Neste edifício comercial localiza-se um escritório de design gráfico, uma editora de livros especiais e uma revistaria no térreo. 
A contemporaneidade e o despojamento procuram traduzir em arquit 
são simples como o cimento e o painel OSB (aglomerado). A vitrine d 
revistaria fecha durante a noite, não permitindo que se veja seu lad 
interno. Durante o dia esta mesma peça se abre, formando u 
expositor das revistas à venda, além da vista para o interior da loja. 



lzabel Amaral e Nilberto Gomes 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 2000 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 198 

Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Nor e_ ata o roJeto: 1002_ oca : ata , , ras1 
Este projeto é o ganhador de um concurso de Arquitetura organizado pelo IAB-RN e OAB-RN, no ano de 2002, para a sede da Escola 
Superior de Advocacia do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Nesta proposta buscamos soluções que reflitam o tema Justiça, 
atendendo ao programa exigido pelo edital: um edifício para abrigar atividades relacionadas com o sistema judiciário e um equipamento 
cultural, buscando, sobretudo, dar respostas aos condicionantes climáticos locais, os usos propostos e a tecnologia da construção a ser 
empregada. O desafio deste projeto foi superar as dificuldades impostas pelos condicionantes espaciais de um programa extenso e um 
terreno de médio porte, desenvolvendo alguns conceitos de arquitetura que resultem numa edificação funcional de alta qualidade. 
O conjunto Escola - auditório/teatro lança mão da luz natural para obter uma significativa expressividade arquitetônica da sua 
utilização, quando reforça a utilização de elementos de proteção solar, aberturas e fendas para criar camadas planares sucessivas que 
dão personalidade e originalidade à edificação. 

Márcio do Amaral e Rafael Antonio Cunha Perrone 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1980 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1973 

Centro de Atendimento à Educação de lndaiatuba_Data do projeto: 2003_ 
Data da construção: não construído_Local: lndaiatuba, SP, Brasil 
O projeto foi realizado para atender a um complexo programa de atividades voltadas às demandas educacionais do município de lndaiatuba. 
Esse programa contém, em linhas gerais, num único conjunto arquitetônico, as áreas administrativas da Secretaria da Educação, os 
ambientes de atendimento aos programas educacionais, os espaços destinados aos projetos de capacitação de professores e ambientes para 
a realização de atividades artístico-culturais interativas. Do ponto de vista urbanístico arquitetônico, procurou-se desenvolver um projeto no 
qual o programa fosse abrigado num conjunto articulado de volumes. Esta articulação é estabelecida pelos percursos, visuais e acessos 
propostos que utilizam a permeabilidade como elemento fundamental da compreensão do projeto. O Centro foi implantado num amplo terreno 
de esquina que tem aos fundos a área de expansão do 
Parque Ecológico da Cidade. Utilizando-se de relações 
entre volumes de superfícies curvas e prismas bem""--.;..-=-
definidos, buscou-se propiciar uma série de perspectivas_. 
ricas e variadas. Ao mesmo tempo, por meio d 
alargamento dos passeios e constituição de uma praça 
de piso, amenizou-se o desenho agudo da esquina 
gerou-se a permeabilidade desejável dos percursos para 
a utilização do edifício e sua integração na cidade. 
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Márcio do Amaral e Rafael Antonio 
Cunha Perrone_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, 1980 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, 1973 

Igreja em Campinas_Data do projeto: 2001_ 
Local: Campinas, SP, Brasil 
O edifício foi desenhado com o intuito de marcar a presença da Igreja e atender suas necessidades pastorais junto à comunidade carente 
da região do Campus PUC Campinas, aos alunos e funcionários e, em especial, junto aos pacientes e familiares do Hospital Universitário. 
Nesse sentido, foi promovida sua total integração com o Campus. A implantação foi definida com a entrada voltada para a rua principal, 
com ênfase no acesso e na visualização do Hospital e do Ambulatório e na ligação com a praça do Campus, prevista pelo plano diretor. 
A igreja procura registrar de modo discreto a sua diferenciação de caráter, destacando-se, através de dois grandes muros ortogonais, das 
prosaicas construções laterais. Há, no local, uma torre de caixa d'água, em anéis pré-moldados de concreto, que não pode ser demolida. 
Para que sua presença não comprometa a tipologia do edifício da igreja, decidiu-se incorporar a torre ao projeto. Sua incorporação é 
fundamental, tanto pelo uso como elemento gerador de um pátio interno, quanto pelo significado obtido por sua transformação na torre 
da igreja. A definição de um alargamento do passeio junto à esquina das vias gera um pequeno largo, que reafirma o caráter comunitário 
do edifício e resgata nossa herança cultural, de identificar o local da igreja como o edifício com a frente para a praça. Os volumes do 
edifício serão dispostos sobre um espelho d'água para sinalizar o caráter simbólico de sua construção. O rito de passagem da passarela 
de entrada sobre a água reitera o significado da fé e da Igreja. 

Christiane Ammon, Demetre Basile Anastassakis, Katy Anastassakis, 
Antonio Cerqueira da Cruz, Dayse Góis, Márcia Maria de Vasconcelos Gouveia, 
Cláudia Mello e José Augusto Fonseca Leal 
Faculdade de Arquitetura Silva e Souza, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1984 / Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1973 / Faculdade de 
Arquitetura Silva e Souza, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1983 / Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1962 / Universidade Santa 
Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1985 / Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 1985 / Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1990 / 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1997 

Habitação Popular no Centro Histórico de Salvador _Data do projeto: 2001 _Local: Rua Joaquim Távora, Salvador, BA, Brasil 
O Centro Histórico de Salvador teve sua função residencial deteriorada, os imóveis se transformaram em cortiços, chegando ao estado de 
ruínas. As operações clássicas de renovação urbana, com a implantação de usos direcionados para o turismo e cultura, têm demonstrado 
que, por si só, não revitalizam estes espaços. A Unesco, juntamente com o Governo da Bahia/ CONDER, determinados em requalificar o 
tecido urbano através da dinamização da função residencial, 
contrataram este escritório para o encaminhamento desta 
questão. Na primeira fase do trabalho tratou-se da análise do 
mercado, do estoque de terrenos e ruínas e respectivos potenciais 
de ocupação, além da determinação dos vetores de dinamismo d 
tecido urbano. Para a segunda fase foram escolhidos dez imóvei 
para implantar moradias, via Programa de Arrendament 
Residencial. Foram elaborados projetos em que, respeitada a 
volumetria e preservados os elementos característicos das fachadas, 
os espaços internos foram transformados, o que originou 7 
unidades habitacionais. A desapropriação e a restauração da 
fachadas e telhados serão promovidas com recursos públicos 
pois a preservação é de interesse histórico e cultural. 



Christiane Ammon, Demetre Basile Anastassakis, 
Katy Anastassakis, Antonio Cerqueira da Cruz, 
Dayse Góis, Márcia Maria de Vasconcelos Gouveia, 
Cláudia Mello e José Augusto Fonseca Leal 

1 

Faculdade de Arquitetura Silva e Souza, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1984 / Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1973 / Faculdade de 
~rquitetura Silva e Souza, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1983 / Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1962 / Universidade Santa 
Ursula, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1985 / Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 1985 / Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1990 / 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1997 

Projeto de Urbanização da Comunidade Parque Analândia_Data do projeto: 2002_Local: São João do Meriti, RJ, Brasil 
A comunidade Parque Analândia ocupa área originária do aterro do leito do Rio Meriti junto a trecho da Linha Vermelha. A necessidade de 
se encontrar espaço na comunidade para promover o reassentamento das famílias que moram na área de risco - faixa de proteção das 
linhas da Light - orientou o projeto no sentido de criar solo através da agregação das novas unidades habitacionais por geminação e 
sobreposição, com casas dúplices apostas sobre casas planas, usando os tetos destas como pisos e terraços para as outras. Assim se 
mantém a densidade média da comunidade e libera-se solo para os demais imperativos do projeto, como a construção de creche, posto de 
saúde, associação de moradores e áreas para prática de esportes. O projeto, no âmbito do Programa Habitar Brasil BID - Subprograma de 
Urbanização de Assentamentos Subnormais do Ministério das cidades, procura demonstrar como a manipulação projetual de densidade 
- alta densidade - pode viabilizar, economicamente, o empreendimento, que tem limite reduzido de investimento por família, através da 
racionalização e bom rateio das infra-estruturas e distribuição criativa dos equipamentos sociais esportivos e de lazer. 

Claudia Amorim e Luiz Eduardo lndio da Costa 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil, 1991 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1960 
Carlota Sampaio e Ligia Cury (colaboração) 

Residência no Rio de Janeiro_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2001_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
O projeto teve como elementos determinantes a força visual e a beleza do seu entorno. Como pano de fundo, a floresta do Corcovado, a 
Lagoa Rodrigo de Freitas, o mar, o Morro Dois Irmãos e a Baía de Guanabara. O ritmo, a simetria e a rigidez são decorrências naturais 
da estrutura metálica que definiu o partido arquitetônico estrutural. Com amplos espaços, detalhes precisos e técnicas arquitetônicas 
arrojadas, o projeto se propõe a valorizar sua pureza conceituai, através da ordem, da funcionalidade e da beleza. A proposta enfatiza 
a racionalização da construção, adotando fechamentos em dry-wall e as instalações elétrico/ hidráulicas aparentes. Os dois volumes 
sobrepostos perpendicularmente são permeados por vazios que evitam umidades indesejáveis, pelo uso de ventilações naturais e 
cruzadas. O espelho d'água, na cobertura do volume inferior, funciona como elemento de proteção da impermeabilização e das variações 
de temperatura, além de valorizar a estética do conjunto com o reflexo da encosta do Corcovado. 
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Marcela Amorim, Rodrigo de Mello 
e Vasco de Mello 
Centro Universitário Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 1999 
Centro Universitário Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 2000 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1964 

Terminal Rodoferroviário do Km 21_Data do projeto: 2002_ 
Local: Carapicuíba, SP, Brasil 
Situado na divisa de dois municípios populosos da RMSP (Região 
Metropolitana de São Paulo), Carapicuíba e Osasco, o terminal é fruto de 
uma ação conjunta entre as prefeituras. Buscando possibilitar aos seus 100.000 usuários/ dia a 1n egraçao en re os s1s emas de transpo e 
coletivo, o projeto contou também com a participação de órgãos estaduais como a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e 
a DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S.A.). Sua localização, nos baixos do Rodoanel Mário Covas, serviu de fator limitante, bem como de 
mote para o desenvolvimento de um projeto que, por localizar-se na confluência de diversos meios de deslocamento, separa, funcionalmente, 
as circulações de pedestres e autos. Através de um conjunto de passarelas que propicia ao usuário o acesso de ambos os municípios e de 
um amplo complexo viário, o terminal cria mobilidade e segurança para todos aqueles que o utilizem em seu trajeto cotidiano. Pousando 
sobre o limite dos municípios e situado sob o rodoanel, o terminal, de 6.500,00 m1, estende suas "asas" sobre uma área atualmente 
degradada, oferecendo, ao observador, uma imponente e arrojada construção de aço corten. 

Patrícia Anastassiadis 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1993 

Hotel Lycra_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil , / 
A proposta de projeto da Anastassiadis Arquitetos para o "Hotel Lycra", busca através da 
integração de três ambientes, restaurante, loja e área de exposições, a criação de um espaço IÍ/; 
que caracterize uma nova atração urbana. A continuidade de estilo para todo o espaço 
confere o caráter de unidade. Um local para "hospedar" moda, gastronomia e arte. As curvas 
e a quebra dos ângulos retos remetem à flexibilidade do corpo humano, criando ambientes , 
funcionais, operacionalmente viáveis e que compõem um espaço ininterrupto. O uso do preto,/; J ' 
branco e cinza criam o aspecto atemporal, onde quem dita o tempo presente, salpicando o ,1. 

espaço de cor e vida, é o próprio produto. Essa busca da flexibilidade, aliada à tecnologia dos~ 
equipamentos e à forma inusitada de utilizá-los, envolve o visitante no espírito Lycra. 
Os efeitos luminosos empregados no projeto proporcionam uma atmosfera cênica, que 
confere ao local o caráter de exposição, onde o produto reafirma o status de "best seller". 



Carolina Vinchon Nogueira de 
Andrade, Dieter Hans Matuschke e 
Camila Simbalista Antunes de Oliveira 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Santa Úrsula, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2002 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, 
Brasília, DF, Brasil, 2001 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Santa Úrsula, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2002 

Hotel Cultura_Data do projeto: 2003_ 
Local: Visconde de Mauá, Itatiaia, RJ, Brasil 
A concepção do projeto foi fortemente influenciada tanto pelo deseJo o c 1en e e uma cons ruçao ora os padroes arquitetônicos locais como 
pela declividade acentuada do terreno. Houve assim uma maior preocupação com a implantação dos ambientes, de modo a existir perfeita 
harmonia entre a funcionalidade e a complexidade do terreno escolhido, priorizando sempre a beleza natural do entorno. O projeto é 
predominantemente horizontal, similar a uma fita disposta sobre a montanha. Idéia ressaltada ainda pelas coberturas inclinadas que propõem 
movimento, tornando este um projeto arquitetônico singular. Ambientes abertos e fechados por panos envidraçados se alternam, priorizando a 
integração com o exterior e melhor aproveitamento da luz natural, valorizado por rampas, varandas e terraços. O hotel conta com 36 
apartamentos, divididos em duas lâminas voltadas para o Sul, com vista panorâmica e privacidade. E, além de espaços voltados para eventos 
e exposições, há também um espaço voltado ao relaxamento: o spa possui saunas, piscinas térmicas, massagens e banhos terapêuticos, em 
uma área privativa e privilegiada pela vista local e conseqüente integração com a natureza. 

Luciano Andrades, Gabriel Gallina e Marcelo Pontes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Luterana do Brasil, Canoas, RS, Brasil, 2002 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Luterana do Brasil, Canoas, RS, Brasil, 2001 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1987 

Ensaio Projetual para o Sistema de Transporte Hidroviário de Porto Alegre_Projeto especialmente desenvolvido em maio de 2003 
para a Exposição Geral de Arquitetos da 5ª BIA_Data do projeto: 2003_Local: Porto Alegre, RS, Brasil 
Assim como as principais metrópoles mundiais, Porto Alegre enfrenta um característico problema resultante do acelerado crescimento 
urbano: seu trânsito. Foi pensando nisso que propusemos a idéia de aproveitar o potencial hidroviário da cidade, criando um sistema de 
transporte alternativo: o HidroBus. Baseado em uma tendência mundial de revitalização e valorização das orlas urbanas, o HidroBus 
funcionaria a partir de uma frota de barcos com capacidade para 25 pessoas, levando passageiros pelo Lago Guaíba através de estações 
situadas em pontos estratégicos, interligando-se com outros sist as. aD.SP.O.deJ! ç·o.,acle lÔJJ.LJlU.S ~ . Q e P. Qil.l.UÍS.tic.U.S,~-------
lncorporadas à paisagem e configurando-se como referencial 
urbano, as estações foram planejadas a partir de um conceito que 
visa a simplicidade construtiva, horizontalidade e permeabilidade 
visual, coroando esta idéia de grande vocação turística e 
potencializadora de investimentos para a orla porto-alegrense. 
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Marcelo Antoniazzi, Alejandra Devecchi 
e Eliane Guedes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1974 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1987 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1974 

Parque da Maternidade, Rio Branco, AC_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2002_Local: Rio Branco, AC, Brasil 
O Parque da Maternidade é uma intervenção urbana de requalificação das margens de um dos principais córregos da cidade de Rio 
Branco, no Estado do Acre: o igarapé da Maternidade. Projetado e implantado entre os anos de 2000 a 2002, constitui desafio particular, 
exigindo um esforço projetual ímpar: desde a estruturação urbana até a definição paisagística dos ambientes amazônicos; da equação 
da macrodrenagem ao detalhamento dos equipamentos urbanos. Com extensão de aproximadamente 6 km, o parque reestrutura a cidade 
de Rio Branco, através da implantação de uma série de equipamentos públicos ao longo dos seus 55 ha de área urbanizada, 
qualificando, com as mesmas vantagens de localização, áreas centrais e periféricas. Uma seqüência de pequenas praças é articulada 
através de um sistema viário local e ciclovias, organizando seis setores-chave do parque com referências urbanas diferenciadas: 
a Praça de Entrada, o auditório, o setor das escolas, o Centro da Juventude, o Shopping da Cidadania e a Praça dos Povos da Floresta. 
O Parque da Maternidade é hoje a principal referência urbana da cidade, contribuindo para a construção de uma urbanidade da floresta. 

Juan Carlos Apolo, Martin Boga, Alvaro Cayón 
e Gustavo Vera Ocampo_menção honrosa 

FARO, Uruguai, 1989 
FARO, Uruguai, 1987 
FARO, Uruguai, 1989 
FARO, Uruguai, 1991 

TERRAÇO EGITO_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2001_Local: Montevidéu, Uruguai 
O que parece indiscutível é a oportunidade desse projeto gerar espaços de experimentação alternativos, de onde a dinâmica urbana 
materialize as transgressões inevitáveis, as alternativas àquele sistema tradicional de entender e viver o espaço público em constante 
transformação de usos e costumes. A proposta tenta focalizar simultaneamente duas questões que são inerentes aos problemas de 
Montevidéu: seu contato com o mar e os novos usos públicos. Assim, construindo o âmbito da experimentação, despojando-se dos 
impulsos tradicionais e sem pressionar os presumíveis novos usos, o espaço trata de manifestar-se ausente, sem significado 
pré-determinado, sem equipamento, à espera (além do material). Se 
alguma coisa pode entender-se como contraditória, é a vontade de 
isolar-se, que sua precariedade de materialização manifesta, e com isso 
não reconhecer a convivência com um entorno caótico e incerto, que pode 
ser elemento de consolidação e caráter. Mas de todas as maneiras, esse 
isolamento é parte do risco e da estratégia planejada. O tempo decidirá 
o futuro dessa intervenção. Em qualquer hipótese desde desaparecer até 
consolidar-se-bastaria a construção para entender que desperta uma 
cadeia de sinergias que logo evoluirá. Nesses critérios, tenta-se gerar 
uma proposta aberta, que propõe descobrir-se no transcorrer do tempo 
aos impulsos que a cidade dispõe. 



Juan Carlos Apolo, Martin Boga, 
Alvaro Cayón e Gustavo Vera Ocampo 
Estudio associado: 

Daniel Christoff e Fernando De Sierra 
FARQ, Uruguai, 1989 
FARQ, Uruguai, 1987 
FARQ, Uruguai, 1989 
FARQ, Uruguai, 1991 
Estudio associado: FARQ, Uruguai, 1991 

Hotel 4 **** Plus_Data do projeto: 1999_Local: Montevidéu, Uruguai 
Na área central da cidade de Montevidéu, entre o Palácio. Municipal e o h1s onco erca o a un anc1a - am os pa nmon1os a c1 a e-, 
localiza-se este edifício de usos mistos com 14000 m2 construídos. A circunstância urbana soma-se à particular demanda do empreendimento. 
Devia dar-se solução a um grupo de três associados: grupo de hotelaria, (principal incorporador), a associação de jornalismo (APU), como 
usuário de posse, e a prefeitura Municipal de Montevidéu, dona do terreno, vizinha e proprietária do Mercado (futuro Centro Cultural). Uma 
decisão importante do Projeto foi relacionar a divisão das atividades em virtude das duas frentes disponíveis derivadas da conformação 
particular do terreno. Destina-se a Fachada com frente à rua Ejido para uso exclusivo do Hotel, onde se desenvolve o acesso principal, e se 
utilizaria o calçadão do Mercado como espaço de contraposição. Um espaço de toda a altura do edifício constrói a fachada interior do hotel, 
resolvendo a profundidade do terreno e promovendo uma fluida conexão interna entre as fachadas principais. O calçadão do Mercado fica 
ligado à rua Ejido através de uma ação horizontal (térreo livre) e o magnetismo vertical do espaço central, diluindo o efeito frente - costas que 
afetaria a fluidez intencionada do projeto. Esta configuração espacial permite instalar, no calçadão do Mercado, as restantes demandas de 
acessibilidade e projeção futura, procurando absorver (moderar), a grande disparidade percentual de áreas destinadas aos três sócios, 
convivendo na presença de uns e outros sem alterar suas particulares gestões e vocações. 

Suyene Riether Arakaki, lgor Soares Campos 
e Marcelo Savio de Araujo Souza 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, DF, 1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Uberaba, MG, 1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, DF, 1997 
Luis Eduardo, Arthur Mottus (projetos complementares); 
Rosa Grena Kliass (paisagismo) 

Residência Particular em Brasília_Data do projeto: 2001-2002_Local: Brasília, DF, Brasil 
Habitar em uma cidade moderna. Localizada num bairro de alto padrão de Brasília, a residência insere-se em terreno de 800 m2, de onde 
se avista o lago Paranoá. A fluência espacial decorre do programa requisitado pelo cliente: valorização das atividades sociais, em 
espaços convergentes ao pátio central com piscina. Enfatizando essa convergência, buscou-se a transparência dos planos das 
esquadrias, permitindo uma percepção dos espaços como um todo - interior e exterior percebidos simultaneamente-, acentuada pela 
leitura dos grandes vãos estruturais. A casa é uma caixa solta do chão, com paredes externas que não tocam o teto. A articulação 
exterior-interior no acesso é marcada pelo ritmo dos totens. No pátio central, o pergolado de vigas vermelhas dá continuidade ao ritmo, 
desenhando com luz e sombra os espaços centrais. Os planos 
bem definidos, água e jardim - que permeia toda a casa - são 
os elementos trabalhados para resultar em espaços para 
integração entre os ambientes íntimos e sociais. 
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Carlos Antônio Barbosa de Araújo, Marcos 
Paulo Cereto e Antonio Carlos Rodrigues Silva 
Faculdades Integradas Silva & Souza, Rio de Janeiro, RJ, 1993 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, RS, 1999 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Pará, Belém do Pará, PA, 1983 '· 
Vládia Cantanhede, Mylena Bomfim, Andréa O.S. de Araújo, Antônio Bento, Graciélio 
Queiroz de Magalhães, Joecila Santos da Silva, Francisco Celson S.de Sales, Hertz 
Rabelo de Souza, Wilson Dias de Freitas, João Raphael Noronha, Karina Vieralves, 
Romeu Rezende Neto (colaboradores); Andréa R. de Oliveira, Haroldo de A. Barroso 
Neto, Kelly C. Nomura, Kelly Roberta, Glenda Tatiane Rodrigues, Fares Franc A. 
Junior, José Cunha Pereira, Karina Salomão, Daniele Nakagami, Fátima Langbeck, 
lzaura Ticiane (estagiários) 

Plano de Melhoramentos para o Distrito Industrial de Manaus. 
O plano de melhoramentos do Distrito Industrial, com 3.797 ha vis 
atualizar o pólo de Manaus às novas necessidades urbanas surgidas co 
a incorporação como bairro da cidade,com novos usos e, principalmenteli:, ~co~n~1;;:rm:::::aar ... s:;;uas caracteri; 1cas am 1entaís como on e e iaz~r 
e turismo. O uso do solo diversifica as atividades propondo áreas de reserva natural, lazer, industrial, institucional e residencial. 
A setorização proposta é por área e não pelo uso do solo, e é identificada por cores e números através de uma leitura universal dos 
elementos distribuídos no distrito. O projeto define uma nova base para o desenvolvimento das atividades industriais através de cinco 
projetos: atualização do sistema viário (intervenções pontuais e duplicação de 4,4km da avenida Buriti), projeto de identidade visual 
(setorização, mapas de acesso, pórticos de transição, tóten de cruzamento, tóten de direcionamento, tóten de indústria e placas 
indicativas), projeto do equipamento urbano (praça da BR-319, praça da Buriti, reestruturação dos bares) projeto de mobiliário urbano 
(abrigo de ônibus, bancos, ciclovia, pergolados) e reestruturamento dos lotes. 

Wladimir Monteiro de Arruda 
e Pedro Zeitunlian 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1980 
Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, 1978 

Residência em condomínio fechado em Vinhedo_Data do projeto: 2002_Local: Vinhedo, SP, Brasil 
Projetada para ser vivida por uma pessoa com um perfil comum nas grandes metrópoles; executivo de meia idade, descasado, que 
recebe, no final de semana, o filho e, eventualmente, amigos. O projeto permite que o espaço seja vivido integralmente por uma pessoa 
só, tudo se interliga visualmente. A área dos hóspedes é isolada e voltada para a rua. Os empregados e os serviços ocupam uma 
edícula ligada à residência por um salão de jogos, mas está totalmente isolada e independente do espaço habitável principal. 
Com desenho limpo e despojado, a estrutura em concreto armado permite vãos amplos e grandes aberturas envidraçadas voltadas 
para as áreas de jardim. Esquadrias em alumínio com pintura 
eletrostática branca, pisos revestidos com cerâmica branca 
procuram tornar os ambientes amplos e homogêneos; os 
brises e guarda-corpos recebem pintura na cor azul e alguns 
elementos são revestidos com pedras. 



Wladimir Monteiro de Arruda 
e Pedro Zeitunlian 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, 1980 
Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, 1978 

Academia Esportiva_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: em andamento_ 
Local: São Caetano do Sul, SP, Brasil 
Academia esportiva em São Caetano do Sul, em terreno de esquina com area e , 
uma antiga fábrica para estacionamento e serviços e a partir daí tem: pavimento térreo, mezanino e pavimento superior 
(área total = 1.500,00 m1). A escada, no vértice do lote, liga todos os andares e tem a caixa d'água na parte superior. O projeto 
favorece a integração dos usuários à medida que todos os ambientes são visualmente contínuos. O hall é marcado por uma marquise 
ajardinada que corta o vazio central. A estrutura é em concreto armado e os caixilhos em pele de vidro, com vidro laminado prata. 
Os fechamentos laterais (painéis em concreto celular fixado em estrutura metálica) não estão no prumo, reduzindo o efeito de cubo 
que a edificação teria por estar em lote de esquina e não possuir recuos. Os painéis, distanciados das lajes, permitem ventilação 
cruzada e permanente. A cobertura tem quatro "sheds" que cruzam a sala de musculação garantindo muita luz e ventilação. 

Laura Assaf, Fábio Dias Mendes, 
Ana Carolina Penna, e Rodrigo Sobreiro 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 2001 

Concurso Público Nacional de Idéias para Teatro Laboratório de Artes Cênicas e Corporais da Unicamp_ 
Data do projeto: 2002_Local: Campinas, SP, Brasil 
Foi proposto o desafio de criar um conjunto edificado para abrigar os departamentos de Artes Cênicas e Corporais e o Teatro Laboratório 
da Unicamp que, além de proporcionar o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas, artísticas e de pesquisa, contribuísse 
para o diálogo, a difusão e a convivência cultural, tanto no âmbito acadêmico como na comunidade em geral. A partir desse contexto, 
o projeto foi desenvolvido segundo três critérios considerados relevantes: necessidade de integração: dos espaços abertos e fechados, 
do campus com a faculdade, dos alunos com o público; permeabilidade do conjunto: conexões para aiém do limite da edificação, 
possibilitando a transposição espacial de forma direta e contínua; flexibilidade espacial: incentivando e viabilizando experimentos 
e criatividade sempre presentes no espaço da universidade e da arte. Um espaço de encontro e intercâmbio entre interesses e 
"saberes" afins e integração de capacidades · · 
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Elizabete Martinho Azevedo 
e Adriana Prado Belleza 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 
Catherina Poli (paisagismo); Ludmila Grammont e Patrícia Simões 
Aguiar (colaboração) 

Academia Oxigênio_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002/2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A Academia Oxigênio localiza-se na Rua Guaicurus, no bairro da Lapa, São Paulo. Inserida em uma área bastante deteriorada da 
metrópole, esta edificação, aliada ao Edifício Guaicurus, conformam um conjunto que procura requalificar este trecho da cidade, 
introduzindo novos usos. O projeto da Academia Oxigênio foi desenvolvido em 2002 e apropriou-se de uma edificação existente. Como 
premissa básica deste trabalho, procurou-se "abrir" o edifício para o entorno, descortinar a edificação para a vizinhança, valorizando 
as áreas circundantes e criando visuais interessantes aos usuários da Academia. Foi executada uma completa reformulação do edifício, 
com a demolição de todas as alvenarias e algumas lajes. Foram inseridos grandes panos de vidro que, protegidos por brises metálicos, 
criaram uma agradável ambientação para a prática esportiva. Piscina, salas de ginástica, sala de musculação, recepção e bar 
comunicam-se visualmente, criando a necessária integração entre as diversas atividades desenvolvidas no edifício. 

Elizabete Martinho Azevedo 
e Adriana Prado Belleza 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 
Catherina Poli (paisagismo); Ludmila Grammont e Patrícia Simões Aguiar (colaboração) 

Edifício Guaicurus_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2001_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Localizado no bairro da Lapa, São Paulo, em área lindeira aos trilhos da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos, o Edifício Guaicurus despontou como uma pequena 
intervenção renovadora em uma área extremamente degradada da cidade. A Rua 
Guaicurus, tradicional elo de ligação entre o centro da capital e os bairros localizados a 
oeste, conformava, até a década de 1950, um corredor compacto de galpões industriais. 
A partir desta época, com o crescente sucateamento da rede ferroviária e a conseqüente 
transferência das indústrias para outras áreas da metrópole, a região deteriorou-se. 



Patrícia Azevedo, Victor Berte, Luís Eduardo 
Borda, Adriano Tomitão Canas, Maria Beatriz 
Camargo Cappello, Ricardo Pereira 
e Elza Cristina Santos 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Úrsula Rio de Janeiro RJ Brasil 1 
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cru;es, Mogi da Cr~ze;, SP, B;asil, 1977 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil, 1984 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1995 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1984 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, 1977 
Faculdad.e de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1984 
Marlene Teresinha de Muno Colesanti, João Marcos Alem, Vanessa Petrelli Correa, Maria Clara Tomaz, 
Denise Labrea Ferreira (consultores) 

Projeto para um Parque Linear às Margens do Rio Uberabinha na Cidade de Uberlândia_ 
Data do projeto: 1999_Local: Uberlândia, MG, Brasil 
Este projeto, vencedor de concurso público nacional em 1999, encontra-se em desenvolvimento e propõe recuperar a mata ciliar de um trecho 
do rio que se encontra dentro do perímetro urbano, criando um ecossistema composto de fauna e flora antes inexistentes e reanimando um 
modo de vida pública na cidade, por uma veia de ligação proposta pela geografia do próprio rio que, então, deixa de se constituir em barreira. 
Cinco edificações estruturam o projeto: as Estações Naútica, Cultura Fábrica, Cultura Galpão, Ecológica e Buritis. Cada uma delas, com 
funções específicas de lazer e cultura, estabelece ligações entre a densidade urbana e a vegetação, por meio de percursos que ligam as duas 
margens do rio, respondendo ao fundamento urbano da arquitetura de reduzir a relação interior/ exterior a um espaço extensível que fortalece 
a função de interligação entre os bairros e a cidade na construção de espaços de identidades e sociabilidade. 

Luiz Alberto Backheuser e Thiago Nieves 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 2002 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 2002 

Residência no Município de São Bernardo do Campo_Data do projeto: 2003_Local: São Bernardo do Campo, SP, Brasil 
A cliente, uma senhora de idade, mudando de uma casa bastante ampla para um local que não permitiria o mesmo padrão de edificação, 
exigia espaços amplos e seguros, o que determinou o cerne da proposta: estabelecer uma espécie de simbiose entre o terreno e o programa, 
criando pátios internos que atuam como claustros, oferecendo a sensação de abrigo e isolamento da hostil metrópole. Uma vez que não há 
necessidade de recuos laterais e de fundo, optou-se pela divisão do programa em três blocos intercalados por pátios. O primeiro bloco, após 
o recuo frontal de cinco metros, contém a sala de estar com lavabo e a garagem coberta para duas vagas. No segundo e maior bloco, estão 
o setor de serviços com a cozinha, bem como a sala de refeições e sala de TV- esta última também equipada para funcionar como escritório. 
No último bloco - ala inteiramente íntima - localizam-se duas suíte · , · 
moradora permanente da casa. 
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Luiz Alberto Backheuser e Thiago Nieves 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 2002 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 2002 

Residência no Município de ltu_Data do projeto: 2002_ 
Local: ltu, SP, Brasil 
Criada para um condomínio fechado junto à Rodovia Castelo Branco, esta residenc1a ena ser a an I ese a v1 a ur ana. s c 1en es, uma 
família moradora de um pequeno e enclausurado sobrado na capital paulista, queriam uma casa espaçosa, com grande contato com o exterior, 
para receber amigos e parentes que a visitariam com freqüência. Uma grande casa de vidro foi proposta, no formato de dois pavilhões que 
flutuam sobre um extenso gramado. Esses pavilhões surgem em função do programa, definindo claramente a área social e íntima. As grandes 
portas de correr de vidro, que atuam como vedação, permitem um constante contato com o jardim, a rua e os vizinhos. A opção pela suspensão 
da casa sobre o jardim nega a casa urbana: cercada, opaca e pesada. Na fachada oeste, brises pivotantes verticais de madeira protegem a 
área social do sol da tarde. A garagem, a lavanderia e um pequeno pátio foram dispostos sob a casa, como se sua importância estivesse 
subordinada ao lazer, ao convívio social e ao descanso. 

Fernanda Bárbara, Cristiane Muniz, Fábio Valentim 
e Fernando Viégas_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1993 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1993 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1995 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1994 
André Ciampi, Carolina Nobre, Clóvis Cunha, Fernanda Neiva, Guilherme Petrella, Gustavo Pimentel, 
José Eduardo Baravelli, Márcio Wanderley (colaboração); 
Hélio Olga Jr., Ricardo Heder, Ricardo Vianna (projetos complementares) 

Centro Universitário Maria Antonia_Data do projeto: 2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A Rua Maria Antonia é uma referência na história da USP e um marco na vida cultural e política da cidade. O projeto de reforma e restauro adapta 
o conjunto ao uso recentemente instalado: um núcleo de arte contemporânea que aglutina o Centro Universitário Maria Antonia, o Teatro da USP 
e o Instituto de Arte Contemporânea e tem como questão cent a SP. 
A proposta inclui o restauro das fachadas principais e :;;J. 
mantém intacta a volumetria dos edifícios Rui -s 
Barbosa e Joaquim Nabuco, mas propõe uma nova 
relação com a cidade. A área livre entre os dois prédios 
ganha a dimensão de espaço público, uma pequena : 
praça. No nível da rua essa praça é o alargamento 
natural da calçada e configura um acesso ao conjunto. 
No nível inferior, um pátio arborizado conecta os dois 
edifícios, criando, para o teatro, um lugar de 
apresentações ao ar livre. Requalificar espaços livres, 
oferecendo uma ligação generosa do conjunto com a 
cidade, é a contribuição do projeto para a memória do 
movimento acadêmico, cultural e político que teve 
sede na Rua Maria Antonia. 

• 



Fernanda Bárbara, Cristiane Muniz, 
Fábio Valentim e Fernando Viégas 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1993 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1993 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1995 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1994 
André Ciampi, Carolina Nobre, Clóvis Cunha, Fernanda Neiva, 
Guilherme Petrella, Gustavo Pimentel, José Eduardo Baravelli, 
Márcio Wanderley (colaboração); Hélio Olga Jr., Ricardo Heder, 
Ricardo Vianna (projetos complementares) 

Instituto Acaia_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_ oca : Sao Pau o, SP, Bras1 
A iniciativa de uma artista plástica de convidar crianças do bairro a freqüentar seu ateliê surgiu com a intenção de aproximar pessoas de 
universos distintos através do aprendizado, da convivência e do lazer. A generosidade investida nessa experiência fez com que o número de 
pessoas envolvidas crescesse e, em pouco tempo, o espaço físico se tornasse um limitador. No terreno ao lado do ateliê construiu-se o novo 
conjunto do Instituto Acaia. O projeto para a nova escola manteve a idéia do galpão aberto como espaço principal, sem romper o clima 
despojado que regia as antigas instalações. Um bloco longilíneo de alvenaria acomoda oficinas, vestiários, cozinha e uma pequena área 
administrativa. A cobertura do galpão, em estrutura de madeira, estende-se sobre o bloco de alvenaria, permitindo a instalação de uma 
biblioteca entre as duas estruturas. Hoje, o Acaia recebe quase 100 crianças durante o dia e as mães freqüentam o espaço à noite. São 
desenvolvidas atividades de marcenaria, costura, tecelagem, teatro, vídeo, música, capoeira e dança. 

Rodrigo Adonis Barbieri, Cesar Dorfman, Carlos André 
Soares Fraga e Andreoni da Silva 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil,1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil,1964 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil,1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil,1997 
Rogério Malinsky, Redenzio Zordan (arquitetos convidados); Carlos Krebs (colaboração) 

Erechim 1 00_Data do projeto:_Local: Erechim, RS, Brasil 
Fruto de uma solicitação da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, o plano objetivou o desenvolvimento dos potenciais 
da cidade que completará cem anos em 2018, tendo como enfoque a requalificação dos dois eixos potencialmente existentes, dotando o 
desenho da cidade de marca "facilmente reconhecível": O Passeio Centrª-1 o a grande avenida, é enfatizado por meio de projetos tais 
como o mirante ao norte, voltado para o vale; o mirante ao sul conectando 
a cidade informal; o redesenho da praça principal da cidade; criação de 
rua de eventos e redimensionamento do tráfego de veículos permitindo o 
uso como o das tradicionais "ramblas" - um passeio público qualificado. 
O Caminho dos Trilhos, linha férrea que deu origem à cidade e atualmente 
abandonada, é um parque linear dotado de ciclovia, passeio e metrô de 
superfície. Nele seriam desenvolvidas intervenções como o Mercado 
Público, anexo à antiga estação, um local para expor e valorizar a 
produção das pequenas propriedades rurais da região. 
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Alcides Barbosa, lgor Ernits Kalju, 
e Patrícia Martins_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1988 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1992 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista 
de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 2001 

Casa K_Desenvolvido especialmente para a 5ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design_Data do projeto: 2003 
Edículas, cortiços e casas autoconstruídas com elementos industrializados crescem para o alto sobre as lajes pré-fabricadas. Sobem 
muros e grades, fecham-se os bairros, multiplicam-se os condomínios. Flats e lofts são alternativas para casais e pessoas que vivem 
sozinhas. A integração de ambientes visa a diminuição de área e de manutenção. O adensamento possibilita acesso a uma boa 
localização na cidade. Cresce a mobilidade e a informalidade. As redes de lojas, a TV e outros "produtos globais" permitem que nos 
mudemos de lugar e mantenhamos hábitos de consumo. A Casa K é uma casa desmontável, compacta, de alta tecnologia, que se muda 
junto com o proprietário. Os elementos construtivos são muito poucos, o que elimina detalhes e simplifica a montagem. Seus dois únicos 
pontos de apoio (por onde se conectam as instalações) minimizam intervenções no sítio, principalmente em terrenos com alta 
declividade ou acima de construções existentes. Segurança e conforto são obtidos através do isolamento. 

Luiz Cesar Barillari, F abiana U. Barillari Franchi, 
Rafael Lisboa Pera e Christiano dos Santos Pessoa 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, SP, Brasil, 1978 
Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, SP, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil, 2002 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista, Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2000 
Fabio S.R.M. de Andrade (estagiário) 

Ambient - Estação de Tratamento de Esgoto de Ribeirão Preto (Edifício Administrativo)_ 
Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_Local: Ribeirão Preto, SP, Brasil 
O edifício administrativo, com aproximadamente 500,00 m1, foi implantado na cota máxima da área, tendo em vista sua finalidade didática 
e visual; além dos escritórios, diretorias, etc., temos um auditório sob o terraço, para visitas e explanações diversas. O sistema estrutural é 
misto (concreto armado e aço), conforme a situação. Os fechamentos são em alvenaria e os revestimentos em alumínio composto ou tinta 
acrílica. A cobertura recebeu telhas de aço pré-pintadas brancas, 
tipo "sanduíche", para isolamento acústico. O sistema cromático 
segue as cores da empresa (azul e branco). O edifício operacional 
recebeu, em linhas gerais, os mesmos materiais. 



Luiz Cesar Barillari, Marcus Cley, Fabiana 
U. Barillari Franchi, Rafael Lisboa Pera 
e Christiano dos Santos Pessoa 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, SP, Brasil, 1978 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, SP, Brasil, 1991 
FCentro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, SP, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Carlos, SP, Brasil, 2002 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista, 
Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2000 
Fabio S.R.M. de Andrade (estagiário) 

Colégio Objetivo_Data do projeto: 2001 _Data da construção: 2002_Local: Ribeirão Preto, SP, Brasil 
O Colégio Objetivo faz parte de um conjunto de três blocos, reunidos no campus da Universidade Paulista (UNIP), na cidade de Ribeirão Preto, 
SP, onde os dois primeiros foram publicados na edição 253 da revista Projeto Design. O projeto segue o conceito das unidades anteriores -
modulação, estrutura metálica, instalações aparentes, sistema cromático, etc. -, tendo em vista prazos de execução e a linguagem do 
conjunto. Como proteção solar, detalhe essencial para o clima ribeirão-pretano, brises metálicos foram usados em todas as faces do edifício, 
dando prioridade às aberturas das salas de aula, proporcionando assim um maior conforto térmico aos usuários e um menor consumo de 
energia do sistema de ar-condicionado central. Seus anfiteatros tiveram um minucioso estudo acústico: suas paredes foram revestidas com 
material apropriado e o teto, forrado por placas de fibra mineral apoiadas em perfil "T", formando um tabuleiro com grande performance 
acústica e resistência ao fogo. Sua circulação é dada por rampas, escadas e elevador, que se localizam nas laterais da área verde que recebe 
iluminação zenital. 

Marcos Fagundes Barnabé 
e Jorge Daniel de Melo Moura 

~f1PLANTAÇÃO 

< 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1975 i -

;.- '1 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1983 
Marcos Carlos Strass e Robson Naoto Shimizu (colaboração) 1 -!'-

-;,;;.- 1 • • 1 .. -· •.,;..· 

PROJETO ARQUITETÔNICO CENTRAL DE REPROGRAFIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE LONDRINA PR_Data do projeto: 2001_Data da construção: não construído_ 
Local: Londrina, PR, Brasil 
O desafio dos construtores e pesquisadores brasileiros é adequar sistemas construtivos 
compatíveis com recursos escassos e emprego de tecnologia local. Discute-se o emprego 
de novos processos e sistemas construtivos numa perspectiva de sustentabilidade. 
O projeto arquitetônico apresentado pode ser entendido como uma grande cobertura 
independente sob a qual outros ambientes estanques se articulam visando atender ao 
programa. É previsto o emprego de madeira de reflorestamento na quase totalidade do 
edifício, estrutura e vedação, e se especificam e detalham os procedimentos construtivos. 
A estrutura de cobertura é constituída a partir do emprego de vigas compostas de madeira 
macia com 9,00 metros de comprimento, e o volume de madeira a ser utilizado é de 17,50 m3. 
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Marcos Fagundes Barnabé e Jorge Daniel 
de Melo Moura j . r 1 

--- ''L~ ~ --,----

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1975 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ, 1983 
Marcos Carlos Strass e Robson Naoto Shimizu (colaboração) 

Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa - Desenvolvimento de repertório para utilização 
em projeto arquitetônico de edificações em madeira de reflorestamento Uel_ 

... ...... , ..... 

·o 

Data do projeto: 2001 _Data da construção: não construído_Local: Londrina, PR, Brasil 
Na perspectiva de sustentabilidade são discutidos os conceitos técnicos e estéticos 
adotados para a definição do projeto do edifício com área de 340,52 m2. É prevista a 
utilização de madeira de reflorestamento na quase totalidade do edifício (120,00 m3). 

A especificação e detalhamento dos procedimentos construtivos fundamenta-se em linha 
de pesquisa desenvolvida pelos autores, junto à Universidade Estadual de Londrina, que 
tem como objetivos a atualização, desenvolvimento e disseminação de soluções 
construtivas. Os padrões de solução técnica aplicados ao projeto têm caráter aberto, 
consideram as características físicas e as dimensões das peças encontradas no mercado 
regional, e apresentam princípios de modulação e pré-fabricação. Importância 
equivalente é dada às soluções de atendimento ao programa e às condições ambientais. 

\ii~~ ~_c-:-r~: :, ' 

Leonardo Terán Barrenechea 
e Zulema Fuentes Cadima 
Faculdade de Arquitetura da Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolívia, 1983 

Casa Amarilis_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_ 
Local: Cochabamba, Bolívia 
O fenômeno homeworkers consolida a relação casa-trabalho em um só lugar, distante de uma metrópole densa e multifuncional como 
Cochabamba, cidade consolidada e localizada no coração da Bolívia. Com um objetivo funcional claro definem-se dois volumes: casa e 
escritório. A piscina no centro se converte no "umbigo" do projeto, para onde convergem volumes lineares e curvos. Os espaços interiores 
são unitários, flexíveis e articulados através de pontes transparentes com vários visuais. Para sua concepção foram escolhidos poucos 
materiais: cimento bruto, metal, paredes brancas (muros), aberturas de vidro, alumínio e pavimentos cinzas. A casa se faz transparente, 
aberta à piscina e à paisagem, como se fosse uma caixa de cristal, onde · 
concebido mais hermético, em uma caixa branca, com a penetração de outra 
menor e transparente, que se abre para a montanha. Simplicidade de volume 
e materiais, somados a belezas naturais, definem este projeto. 

,. .. . 
., .... ; 



Paulo Bastos 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1959 ' 

Estudo Urbanístico para a Revitalização da Cracolândia/Centro/São Paulo 
Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil -
A Cracolândia, na área central de S. Paulo, caracteriza-se pela degradação 
social e urbana e subutilização de sua farta infraestrutura. O estudo propõe 
a desapropriação e demolição de dois quarteirões, preservando e reciclando 
os casarões/cortiço tombados, bem como os prédios verticais abandonados, 
para habitação dos encortiçados e moradores de rua. Nos espaços liberados, 
praças-parque públicas. Os recursos para desapropriações, demolições, restauro rec1c agem e 1mp antação as praças e seus 
equipamentos viriam, antecipadamente, através de negociação do acréscimo de valor imobiliário previsto para as propriedades do 
entorno, garantindo a auto-sustentabilidade da intervenção. Área de intervenção: 240.000 m2 População existente de encortiçados e 
moradores de rua atendida: 5.815 pessoas. População passível de atendimento, além da existente: 1.332 pessoas 

Paulo Bastos 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1959 

Reestudo Urbanístico da Avenida Água Espraiada_Data do projeto: 2001 _Local: São Paulo, SP, Brasil 
A obra incompleta da Av. Água Espraiada degradou, a oeste, as bordas de bairros consolidados expulsando moradores de baixa renda, 
deixando de propiciar a melhoria dos assentamentos irregulares, a leste. Pretende-se finalizar a obra, com características de avenida-parque 
expressa em toda a extensão. Nos quarteirões lindeiros, acessáveis pela avenida - mediante compra prévia de potencial construtivo adicional 
- será permitida a implantação de empreendimentos com índice de aproveitamento maior e diversidade de usos, submetidos a restrições 
rigorosas de área mínima de lote e de sua ocupação e obrigatoriedade de doação de áreas para espaço público de calçadas. As ligações 
locais bairro a bairro, para veículos e pedestres, são elevadas. Os eixos de tráfego estrutural, também elevados, detêm as únicas conexões 
com a avenida. As populações de baixa renda serão assentadas em novas habitações na área de intervenção (6.300.000 m2). 
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Rogerio Batagliesi e Antonio Malicia 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1976 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1986 

Escola de Marketing lndustrial_Data do projeto: 2001_ 
Local: Cotia, SP, Brasil 
A idéia da implantação da escola em fases e as características peculiares da 
iniciativa, bem como a morfologia do sítio, a arborização, a orientação norte sul in umam a rnaçao e um eixo e penetração no terreno, 
ao longo do qual as funções administrativas, didáticas, serviços, lazer e hotelaria são agenciadas. Com estas edificações e vazios 
interligados por uma promenade, foi possível, além de preservar substancialmente a arborização existente, criar um jogo de volumes e 
de luz e sombras, que confere ao conjunto um partido formal marcante. Quanto ao partido estrutural, pensou-se nos processos 
construtivos convencionais. Os materiais de acabamento foram pensados de maneira simples, mas que pudessem conferir aos espaços 
a sobriedade de intenções de um local de ensino e convivência.Finalmente, entendemos que a soma destas preocupações gerará um 
ambiente com caráter e identidade marcantes. 

Rogerio Batagliesi e Antonio Malicia 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1976 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1986 

Companhia Athlética Belém_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2002_Local: Belém. PA, Brasil 
A área onde está implantada a unidade da Companhia Athlética, próxima à zona portuária de Belém, vem passando por um acentuado 
processo de revitalização. Localizado junto ao centro cultural e comercial Estação das Docas, o edifício de três pavimentos se destaca na 
paisagem devido à sua transparência, resultado das grandes aberturas, e às perspectivas oferecidas pelo jogo de volumes revestidos com 
massa texturizada branca paginada por frisos horizontais em alumínio. Quanto ao partido estrutural, optou-se por estrutura de concreto 
convencional com lajes nervuradas, possibilitando maior aproveitamento de seus espaços internos. O edifício, com sua acentuada 
transparência e seu grande terraço localizado na cobertura, possibilita a visão das atividades que são desenvolvidas em seu interior, 
proporcionando um diálogo franco com o entorno, marcando sua presen a om ele e antido no pr cesso e ren va ã"""º"""""'"º ""'s,""'ti ..... ___ 



Itamar Berezin 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas 
Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1980 ' 
Benedito Abbud (projeto paisagístico); Débora Aguiar, Sandra Piccioto e Inês Capobianco (projeto de decoração) 

MANOARIM_Oata do projeto: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Devido à liberdade de altura, foi criado um edifício único, com 40 andares de puro design, somando 
portentosos 137 metros de altura, sem contar os três subsolos. Este é o mais alto prédio residencial 
do Brasil, localizado na movimentada região da Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, na capital 
paulista. O primeiro home design do país que traz conceitos arquitetônicos inspirados nas principais 
tendências do design contemporâneo. O empreendimento apresenta uma belíssima fachada 
escalonada que segue um estilo próprio, único, especial, uma estética escultural, valorizando todos 
os lados do prédio, que poderá ser visto de longe. A influência oriental está presente em todo o 
empreendimento. O térreo do prédio traz inovações para resgatar o bem-estar e prazer de viver, com 
caminho de pedras, gazebo de massagem, lago com carpas, espaço para ioga e meditação, piscina 
coberta e aquecida, com raias de 25 metros, integrada ao fitness, ao bar e a um ambiente de estar, 
sauna com ducha, sala de banho com ofurô, pista de coopere playground. Totalizando diferenciadas 
294 unidades, sendo 138 unidades de um dormitório, 92 unidades de dois dormitórios, 20 unidades:'.· 
de três dormitórios, 20 unidades loft, 20 unidades duplex e quatro coberturas, atingindo a todos os!: 
gostos e necessidades. As áreas privativas variam de 46,00 a 202,00 m2, com sacadas espaçosas,!; 
para garantir a sensação de liberdade e bem-estar. Na cobertura situa-se o salão de festas com!: 
privilegiada vista da cidade. 

Itamar Berezin 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1980 
Benedito Abbud (projeto paisagístico); Débora Aguiar, Sandra Piccioto e Inês Capobianco (projeto de decoração) 

Up Scale_Data do projeto: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Complexo Turístico ltaipu em Foz do Iguaçu, PR, é composto pelo Centro de Recepção de Visitantes, 
pelo Refúgio Biológico Bela Vista, pelo Ecomuseu e pelo Circuito Turístico junto à Barragem da Usina 
de ltaipu. A identidade visual, baseada nos conceitos de sustentabilidade ambiental, caracteriza o 
roteiro de visitação local e também a correta arquitetura bioclimática presente no Refúgio Biológico. 
O caráter sistêmico, seguido pelo projeto de sinalização, foi baseado na reutilização de materiais 

· empregados na construção da usina, possibilitando seu reúso com uma nova função estrutural e 
agregando valores estético-visuais inéditos, tornando-se uma das principais marcas deste projeto. 
Além de garantir a correta orientação espacial e o direcionamento de fluxos de visitantes a edifícios 
e equipamentos, o projeto possibilita a apreensão de informações históricas, técnicas e ambientais, 
através de elementos instigantes que agregam forte valor institucional ao Complexo Turístico ltaipu. 
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Marcos Bertoldi Jr. 
Faculdade de Arquitetura na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, 1982 

Residência Condomínio Castel Verona - Pontos de Interesse 
Data do projeto: 2000_Data da construção: 2000_Local: Curitiba, PR, Brasil 
A casa acomoda-se ao terreno - razoavelmente acidentado - preservando um 
conjunto de árvores nativas à frente, lateralmente e nos fundos do terreno. A maio 
intervenção acontece na lateral oeste. O suporte da casa se transforma em muro 
de arrimo e ponte de acesso. O espaço arquitetônico é fluído e integrado sem 
deixar de atender às demandas de uso e privacidade requeridas pelo cliente. 
Elementos naturais, soluções de infra-estrutura e outras acomodações técnicas 
funcionam como geradores de plasticidade de uma obra. Descarta-se assim a 
ornamentação gratuita e supérflua. Explorou-se o conceito de passeio 
arquitetônico em busca de uma geografia interna e externa movimentada e gera ora e perspectivas e es ocamentos umanos 
interessantes. Alvenarias externas livres de apoios e vigas recuadas para dentro dos espaços permitem aberturas generosas e desejada 
integração interior-exterior. As tomadas verticais de iluminação durante o dia são repetidas pela iluminação artificial. Poucos 
revestimentos e materiais utilizados de maneira abundante buscam maior expressividade. Mobiliário retilíneo e sem ornamentos, no 
limite entre arquitetura e mobília contrapostos aos clássicos contemporâneos. 

Paulo lroquez Bertussi 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1974 
Paulo lroquez Bertussi (colaboração); Tobias Bertussi, Christian Machado (estagiários) 

Ilhas de Serviço_Data do projeto: 2003_Local: Porto Alegre e Caxias do Sul, RS, Brasil 
Se observarmos o processo de degradação de áreas urbanas em nossas cidades, poderemos estabelecer uma relação do fenômeno com o seu 
gradual abandono por, em maior ou menor escala, terem se tornado menos atrativas para o usuário, transformando-se em áreas inóspitas 
para o convívio social. É nesta ótica que surge a idéia de oferecer um equipamento urbano que possa funcionar como um pólo de referência 
para a comunidade: as Ilhas de Serviço. A idéia consiste em associar funções de interesse coletivo num mesmo equipamento. Pretende-se, 
a partir do equipamento proposto, criar uma referência em termos de informação, transporte e comunicação na malha urbana. O sistema 
consiste em um módulo básico, que oferece uma estrutura para instalação de telefone público, fixação de um quadro de informações 
turísticas e abrigo para usuários de transporte coletivo, podendo graduar seu nível de permeabilidade (aberto, semi-aberto, fechado), 
adaptando-se a diferentes demandas funcionais e climáticas. 



Felipe Bezerra 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 1997 

Escola PHD lnfantil_Data do Projeto: 2002_Data da construção: 2003_ 
Local: Natal, RN, Brasil 

• • 

A escola, com 15 salas, foi implantada em platô elevado e em forma de U, coni''pa 10 cen ra. pre 10 em a ac a a pr1nc1pa va ama a 
pela composição de volumes e texturas. Primeiro notamos um muro em ziguezague, chapiscado, que esconde a área da piscina. Depois 
vemos o pavilhão horizontal amarelo, com pequenas aberturas, que funciona como bloco de aulas. O terceiro volume é cilíndrico e abriga 
a área de convivência. O volume cilíndrico possui, ainda, uma marquise triangular que marca a entrada do edifício. Por último, temos 
o bloco retangular, revestido com telha de alumínio, que funciona como quadra poliesportiva. Na parte posterior do terreno, encontramos 
outro bloco de salas de aula que é interligado com o primeiro através do volume cilíndrico. A fachada principal está voltada para o 
poente é e praticamente fechada, exceto pelas pequenas aberturas da circulação do bloco de aulas, que servem como saída da 
ventilação, que predomina pela fachada posterior. 

Rosângela Martinelli Biasoliteta, Janaína Paes de Camargo, 
Emerita Emilto e Fernando José Martinelli 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, Mogi da Cruzes, SP, Brasil, 1986 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie São Paulo, SP, Brasil, 1999 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1980 
Dilene Zaparolli, Talita Canazza, Francisco Zorzete (colaboração) 

Projeto de Restauro do Convento Nossa Senhora do Carmo_Data do projeto: 2000_Local: Angra dos Reis, RJ, Brasil 
A ocupação da região da cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, iniciou-se em 1502. Como a maioria das cidades coloniais 
brasileiras, teve sua origem com as construções militares e religiosas. O centro da cidade ainda conserva parte daquele traçado colonial 
e algumas construções sendo o Convento Nossa Senhora do Carmo uma delas. Construído em alvenaria de pedra e cal entre 1593 e 1617, 
é tombado pelo IPHAN e mantém suas características arquitetônicas destacando-se na paisagem como referência para a população e 
visitantes. O projeto de restauro segue as orientações estipuladas em documentos internacionais e teve como partido a supressão cie 
construções espúrias e a modernização da infra 
estrutura. Foi prevista também a construção de um 
anexo em concreto armado buscando estabelecer um 
diálogo cordial com o Monumento existente e 
possibilitando a otimização e a utilização do conjunto 
arquitetônico pela população, assim como a geração 
de receita para a sua manutenção. 
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Valentim César Bigeschi 
Universidade de Marília, Tupã, SP, Brasil, 1992 

Centro de Exposições 
e Informações Turísticas de Tupã_ 
Data do projeto: 2002_ 
Local: Tupã, SP, Brasil 
O Centro de Exposições e Informações Turísticas e um proJeto que visa aten er às necessidades do município e upã tendo em vista sua 
transformação em estância turística. Optou-se pela criação de dois prédios interligados por um grande pátio descoberto. O primeiro, Centro de 
Informações, é constituído por recepção, secretaria, atendimento e sanitários. Esta edificação é coberta por uma casca de concreto que nasce 
dentro de um espelho d'água e desenvolve-se até um grande pilar que, à distância, já sinaliza a referida obra. O segundo, Centro de Exposições, 
foi projetado em dois blocos: um abriga o salão de exposição permanente, administração, controle, copa e sanitários e o outro conta com salão de 
exposições temporárias, administração, controle, depósito e sanitários. Cada bloco é coberto por uma casca de concreto semicircular que, 
independentes, dispostas lado a lado, criam entre elas um grande corredor que interliga os salões. Este grande corredor é coberto por uma terceira 
casca de concreto que nasce na parte posterior dos blocos desenvolvendo-se até um imponente pilar que, além de transformar-se em um marco 
visual, proporciona à obra um coroamento final na união dos blocos. 

Maria Biselli, Manica Brooke, 
Arthur Katchborian e Carlos Leite 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1984 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 2002 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1984 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, 1991 
Cristiane Rodrigues e Danielle Spadotto (equipe técnica); Taís Cristina, 
Thais Monteiro Vargas (estagiárias) 

Intervenções Urbano-Arquitetônicas em Mauá_Data do projeto: 2002_Local: Mauá, SP, Brasil 
Trata-se da rara oportunidade de desenvolver um projeto urbano e arquitetônico de grande escala no intuito de requalificar urbanisticamente 
o centro histórico de nossas cidades. Resgatando-se um projeto original de Vilanova Artigas de 1975, visando a regeneração urbanística de 
Mauá, procurou-se desenvolver um conjunto de intervenções públicas de caráter complementar: Intervenção urbanística e Biblioteca na área 
central; Complexo Esportivo e Parque do Paço. A intervenção na área central propõe um boulevard elevado sobre a ferrovia conectando os dois 
lados da cidade e integrando as estações de trem [CPTM] e ônibus municipal e regional [EMTU]. O boulevard elevado comportará ainda a 
Biblioteca Municipal. O Complexo Esportivo se desenvolve em dois blocos ligados por uma marquise de concreto onde estão as salas de uso 
múltiplo. No bloco maior está o ginásio para três mil pessoas. O bloco menor é composto pelo conjunto das piscinas. 
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Luiz Laurent Bloch e Andréa Junqueira Barbosa de Campos -
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1979 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1985 

Projeto "Internet Livre" do Serviço Social do Comércio - SESC SP 
Data do projeto: 2001_1.ocal: São Paulo, SP, Brasil -
O projeto "Internet Livre" foi desenvolvido pelo SESC SP para oferecer à comunidade acesso ao 
mundo da informática. Cada unidade foi projetada de acordo com as principais características dos 
grupos freqüentadores. Como os espaços destinados a essas áreas eram sempr 
pré-existentes, configuraram-se arquiteturas diferenciadas. Foram projetados espaços que 
valorizam o encontro social: as salas oferecem espaço de leitura, consulta e exibição de vídeos em 
telas de plasma e monitores especiais, independentemente do uso do computador. A "Internet Livre" 
é, hoje, um espaço que propicia a utilização da rede mundial de computadores com computadores c-o-ne_c,...a..,..o-s+a internet em banda larga, web 
cam, fones de ouvido, microfones, sistema surround e instrutores Web DJ. Outras unidades foram projetadas além das aqui apresentadas, e 
novos espaços estão em desenvolvimento. O número e a diversidade de usuários indicam o sucesso deste novo equipamento urbano. 

Luiz Laurent Bloch, Heloisa Lima Herkenhoff 
e Marcelo Ferreira Marra 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1979 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Espírito Santo, ES, Brasil, 1985 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1991 

Biblioteca e Centro de Documentação do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas_ 
Data do projeto: 2000/2001_Data da construção: 2001_Local: Campinas, SP, Brasil 
O edifício é uma ampliação do acervo da Biblioteca do Instituto. O partido adotado foi uma extensão do prédio existente, um túnel retangular 
de 12x7m, de arquitetura contemporânea e estrutura metálica, adaptável a futuras solicitações. A cobertura possui "Shed" para iluminação 
superior e há um mínimo de aberturas laterais. As áreas administrativas, de serviços e apoio, instaladas no edifício reformado, são separadas 
do acervo, leitura e pesquisa, instalados no novo prédio, com térreo e mezanino. Na transição entre as duas áreas estão o acesso público, a 
recepção, xerox e sanitários, com área de leitura externa. O conforto termo-acústico foi assegurado pela adoção de brises, forros especiais e 
revestimentos de boa absorção acústica. O conforto lumínico foi resulta o, - · ~i j o?a de luminárias. 
Os desabilitados físicos têm seu acesso garantido por rampa e elevador. •' .. · 
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Glênio Vianna Bohrer 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 1986 

Mutatis Quadra_Oata do projeto: 2002-2003_ 
Data da construção: 2002-2003_Local: Caxias do Sul, RS, Brasil 
Objeto multifuncional constituído por dois tampos removíveis e módulo básico 
comportando gavetas ou nicho com porta de abrir. Tem por característica a 
diversidade de configuração e uso a partir das distintas possibilidades de fixação 
dos tampos nas faces laterais ou superior do corpo do móvel. Seus arranjos 
permitem desempenhar considerável número de funções dentro do repertório básico 
da mobília de escritório ou casa. Admite versões que se podem utilizar como apoio 

e> -

de estar e trabalho, mesa, aparador, criado-mudo ou carrinho-bar, guardando sempre sua condição elementar como espaço de armazenamento. 
As alternativas se multiplicam a partir da associação de módulos em jogo que se potencializa com as possibilidades de combinações 
cromáticas. Modulação e flexibilidade admitem a alteração de arranjos do mobiliário no mesmo espaço ou adaptação a mudanças de endereço. 
Pretende atender às demandas atuais por otimização de recursos e de espaço e à tendência crescente da conjugação de moradia e trabalho, 
mediando aspectos lúdicos com o pragmatismo de necessidades reais da vida cotidiana. 

Glênio Vianna Bohrer 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 1986 

Mutatis Ronda_Oata do projeto: 2002-2003_0ata da construção: 2002-2003_Local: Caxias do Sul, RS, Brasil 
Objeto multifuncional constituído por módulos independentes comportando distintas formas de espaços para armazenamento. Os módulos, 
constituídos por anéis de MDF colados, permitem associação vertical através de um sistema de cavilhas encaixadas sob pressão. 
As possibilidades de configuração que admite permitem desempenhar funções de apoio da mobília de residência ou escritório, em versões 
que se podem utilizar como aparador, criado-mudo, carrinho-bar, apoio de estar ou de trabalho, porta CDs ou gaveteiro, adequando-se às 
devidas especificidades funcionais pela definição das alturas finais e dos tipos de módulos que as compõem. A proposição de um sistema 
modular dotado de determinado grau de inflexão fu 
necessidades cotidianas da vida contemporânea. 



Jorge Bomfim 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
São Paulo, SP, Brasil, 1959 ' 

Calder - Edifício Residencial_Data do projeto: 2002_Local: Santo André, SP, Brasil 
Edifício residencial de 20 andares, com quatro apartamentos por andar, 
totalizando 80 apartamentos-tipo em 15.000,00 m2 de construção. O projeto tem 
como partido a humanização e flexibilidade de seus futuros moradores, bem como 
a valorização estética do conjunto. Além de a arquitetura proporcionar uma 
privacidade entre os apartamentos, os mesmos podem ter 110,00 m2 ou 220,00 m 
de área útil, de acordo com a necessidade. O prédio é vazado por um átrio central 
de 60 metros de altura, valorizando toda a parte de serviços do apartamento-tipo 
e principalmente o térreo que, com o seu pé-direito duplo e pilotis livres, 
transforma 2.000,00 m2 em uma verdadeira área de vivência· vivência esta 

' ' juntamente com a forma, tônica desta arquitetura. 

Léo Bomfim Júnior 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, . 
São Paulo, SP, Brasil, 1960 
Kátia Pestana (colaboração) 

Habitação Unifamiliar Amaro Faleiros Alexandrino_Data do projeto: 2000-2001_ 
Data da construção: 2002_Local: Ribeirão Preto, SP, Brasil 
Possuidor de área com 5.300,00 m1 em condomínio nos arredores de Ribeirão Preto, o proprietário decidiu para lá transferir sua 
residência. De formato irregular e desnível acentuado, nela foram encontradas várias nascentes. Definiu-se a ocupação da área com a 
localização da casa, da casa do caseiro e do paisagismo geral, incluindo o pomar e dois lagos resultantes da drenagem das nascentes. 
O partido adotado para a habitação principal consistiu em estabelecer uma grande cobertura térrea, em que as áreas íntimas se abrem 
para o pomar e, em pequeno desnível, as áreas de estar se interligam ao terraço e deste à piscina e às áreas de lazer. Sob o escritório 
do casal, elemento único no segundo pavimento, foi alojada sala para som e TV. Dele, ladeando a piscina, tem início marquise que 
abriga, na extremidade, áreas de lazer e de apoio. As lajes de cobertura são inclinadas e, no seu ponto mais alto, os ambientes internos 
se abrem para laje rebaixada, assegurando a renovação de ar aos dormitórios, jantar e estar. 
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Nadir Bonaccorso e Sónia Silva 
Faculdade de Arquitetura d Politécnico de Milão, Milão, Itália, 1993 
Universidade Lusíada, Lisboa, Portugal, 1996 

Jardim de Infância Popular _Data do projeto: 2002-2003_ 
Local: Cacém/Sintra, Portugal 
O lote destinado ao futuro jardim de Infância Popular do Cacém é um • 
lugar limite da nova baixa definido pela avenida dos Missionários, 
tangente à linha férrea de Sintra e próximo da ribeira das Jardas. 
O projeto resolve as questões delicadas ligadas à economia 
sustentável do edifício, desde a recolha e reutilização das águas da 
chuva a um excelente comportamento térmico passivo com a 
utilização de painéis solares para o aquecimento das águas. ___ ..,__ 
Configura-se como um volume puro em betão branco à vista com pequenas a e uras, apoiado sobre as áreas técnicas, revestido 1n eriormen e 
por isolamento térmico (pavimentos paredes e tetos), com grande controle das pontas térmicas. A forte ligação com o parque através da 
modelação do terreno no interior do lote permite a relação física com o interior do edifício e com a zona de recreio coberto abaixo deste, 
reforçando a idéia da continuidade do parque e permitindo o seu prolongamento. 

Monica Brooke e Carlos Leite 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, 2002 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, 1991 

Casa-Ateliê MBCL_Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O desafio foi implantar uma arquitetura moderna e construção híbrida - casa e ateliê de arquitetura - em lote exíguo limitado pela esdrúxula 
legislação urbanística de São Paulo. A interpretação rigorosa dos limites de construção - recuos e coeficiente de aproveitamento limitantes -
e do programa com grande síntese e flexibilidade de ambientes gerou uma construção limpa. No ambiente semi-enterrado há dois dormitórios; 
no pavimento térreo há cozinha e sala de estar; no 2o. pavimento há o ateliê. A cobertura é de lazer: mirante-estar e churrasqueira. O núcleo 
hidráulico- únicas paredes da casa - define as separações dos ambientes. A estrutura é singela: quatro apoios de concreto armado sustentam 
as lajes steel-deck. As vedações são em caixilharia de madeira e vidro com panos externos de brise de madeira de reflorestamento. 
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Paulo Bruna, Renata Furlanetto 
e lsabela Janson 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1963 ' 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
São Paulo, SP, Brasil, 1997 ' 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1994 ' 

Edifício Duquesa de Goiás_Data do projeto: 2000-2002_ 
Data da construção: 2002-2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Em um terreno com área de 3.510,82 m2, o Edifício Duquesa de Goiás tem 
apenas três pavimentos com 1.144,55 m1 por andar, que podem se 
subdivididos em quatro conjuntos independentes, separados, dois a dois, 
por um átrio com mais de 20 metros de altura !ivre. O estacionamento , 
todo na superfície, em boa parte sob pilotis. Foi projetado e construíd 
levando em consideração as mais modernas concepções para um 
escritório de alto padrão tecnológico. Cada conjunto tem seu próprio / / 
equipamento de ar-condicionado, sanitários e copa. Nas oito extremidades os pavimentos e p'oss'íve ins alar san1 a rios. 1sos e eva os 
permitem a interligação de todas as prumadas e o acesso de energia, telefone e informática a qualquer ponto do andar. Há prumadas 
vazias que permitirão, no futuro, a interligação de andares. Na cobertura, além da casa de máquinas do ar-condicionado, há um fitness 
center e dois terraços: um privativo do proprietário do terceiro pavimento e outro, coletivo, para lazer e ginástica. 

Maxim Bucaretchi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1975 

Residência em São Paulo_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A residência de São Paulo é um misto de atelier e residência. O sistema construtivo é composto pelo aço, concreto pré-moldado e alvenaria 
portante de tijolos de barro cozido assentados com argamassa de solo-cimento. Essa composição de materiais propõe uma construção com 
vãos livres e espaços abertos obedecendo à particularidade da tecnologia optada. O espaço contínuo (integração entre exterior e interior), a 
proporção da construção em relação à escala humana e a sua composição com a paisagem é uma característica essencial das duas obras. 
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Maxim Bucaretchi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas, 
Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1975 

Residência em São Francisco Xavier_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2002_Local: São Francisco Xavier/ S.P. 
Trata-se de uma casa de terra que nasce da montanha, cravada nos pés da Mantiqueira. Os materiais locais (terra, pedra, bambu e 
madeira) determinaram o projeto. Uma exigência desta proposta foi pensar na produção da construção, desenvolvendo modelos, fabricando 
a ferramentaria necessária para sua realização (pilões, formas ... ) e capacitando a mão de obra local. O espaço contínuo (integração entre 
exterior e interior), a proporção da construção em relação à escala humana e a sua composição com a paisagem é uma característica 
essencial das duas obras. 

Angelo Bucci 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1987 
Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga, Anna Helena Vilella, 
Eduardo Ferroni, Maria Júlia Herklotz, André Drumond, lbsen Pulleo Uva , 
Nelson Cahali, Paulo Balugoli (colaboração) 

RESIDÊNCIA EM ALDEIA DA SERRA/SP _Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_Local: Aldeia da Serra, SP, Brasil 
Essa casa ocupa um lote com 20 m de frente por 40 m de fundo e 8 m de desnível entre a frente o fundo. Com estrutura de concreto 
armado feita com formas plásticas para laje nervurada em módulo de 90 x 90 cm e escoras metálicas, a planta dessa casa se resolve 
num quadrado de 16,20 x 16,20 m, com um vazio central que contém as escadas e ilumina os ambientes de serviço. Apoiada sobre 
quatro pilares ela está elevada do chão de tal modo que faz uma área idêntica embaixo dela e outra em cima. Como um quintal ao sol 
e outro à sombra. Porém, pelas características do relevo, esses três níveis sempre encontram o terreno, como se todos eles estivessem 
no chão. Todas as paredes da casa foram feitas em argamas · · hos; internos, em 
granilite e os externos, em concreto lixado. A laje de cobertura 
está protegida com um espelho d'água. As paredes externa 
são sombreadas com um painel industrializado feito d 
madeira e cimento prensados. 



Angelo Bucci 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, 1987 
Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga, 
Anna Helena Vilella, Eduardo Ferroni, Maria Júlia Herklotz, 
André Drumond (colaboração) 

RESIDÊNCIA EM RIBEIRÃO PRETO/SP _Data do projeto: 2000 
Data da construção: 2001 _Local: Ribeirão Preto, SP, Brasil 
Essa casa se estrutura sobre quatro pilares de fundação direta 
sobre o leito rochoso a um metro e meio de profundidade. Um 
par de vigas, invertidas sobre o teto, estrutura a laje de cabe ura e a 1ran a a aJe e piso, sem vigas. per I na ura o erreno avia 
sido descaracterizado. A pretexto disso se decidiu movimentar o volume de terra existente no lote para organizar três patamares de jardim 
em cotas de nível distintas, como três pedras, e um passeio entre eles no nível da rua. O jardim da rua (nível 2.00) estende a sala elevada 
incorporando o recuo de frente, normalmente perdido atrás de um muro. O jardim dos quartos (nível 1.80) sobreia a face norte e oferece 
uma área externa mais resguardada como extensão dos ambientes de repouso. O jardim do pátio (nível 1.20), a meio nível, faz a passagem 
suave entre os dois pavimentos e desfruta das pequenas distâncias verticais conseguidas pela solução estrutural. 

Márcio Albuquerque Buson 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil, 1990 

Residência Gomes_Data do projeto: 1998_Data da construção: 2000_Local: Brasília, DF, Brasil 
O projeto buscou inspiração nos traços, volumes e cores da chamada escola paulista para produzir uma arquitetura diferenciada em Brasília, 
integrada ao local e adaptada ao clima da região. Intersecção, sobreposição e encontros de linhas horizontais e verticais para produzir 
volumes que trabalham com a estética da luz natural e proporcionam proteção à radiação direta do sol. Paredes espessas definem massas 
proporcionais e afastam o calor excessivo. Cheios e vazios definem as áreas internas que podem ser vistas de fora e as que têm que ser 
resguardadas. Concreto, sol, pedra, vento, vidro, água, sons, cores. Cada qual no seu devido lugar, sem separar o íntimo, o social e o apoio. 
Todos se comunicam, mas só se cruzam quando necessário. Duas foram as exigências: "uma casa moderna e bem-iluminada". Demos luz 
sobre os volumes, ressaltando texturas, vazando o zên· · ~~i'!' t:'P.l.o.s..e.-Q.LO.J).O.Lciíllliill.do SU[ll..._.re ... s.,..as.....,.em........,to,...d._..a .... s .... as..e.._...· • ..._..,._ ,...._ _______ _ 

ano. Emoção ... Satisfação ... Prazer ... Um lar. 
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Marcos Fortes Santos de Bustamante 
e Claudio Roberto Rodrigues Horbe 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 1982 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 1975 

PROJETO HERTZBURG - O CORAÇÃO DA CIDADE_Data do projeto: 2003_ 
Local: Blumenau, se, Brasil 
Relacionar a cidade de Blumenau/SC com o Rio ltajaí-Açú constituiu-se o orientado 
para concepção das intervenções urbanísticas da Av. Castelo Branco, a Beira-Rio, 
intervindo no espaço urbano e potencializando-o como fomentador das atividades 
sócio-econômicas e culturais. Marco histórico significativo, o Vapor Blumenau, que 
trouxe os imigrantes, contribuiu agora ao urbanismo, concedendo sua imagem 
estrutural para concepção dos equipamentos públicos, definindo a forma 
arquitetônica delineada ao longo do topo do talude da margem direita. Formas 
sinuosas e esbeltas, estruturalmente compostas por perfis tubulares metálicos, são 
realçadas com a cor branca e nuances metálicas de aço, com proteções 
transparentes envidraçadas, interpretando a sensação de um convés contemplativo 
da atraente paisagem ribeirinha. Compõem o projeto: 3 Mirantes com pontos 
comerciais equipados com sanitários e para-ciclos/ 5 Abrigos para parada de ônibus 
/ 3 Sacadas contemplativas / 1 Largo de apoio à recepção turística / Ciclovia / 
Passeios com 3,00m de largura mínima/ Postes de iluminação pública e suporte de 
sinalizações/ Telefones públicos, lixeiras, floreiras e assentos/ Paisagismo. 

Luiz Carlos Buturi 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1999 
Robson João Timoteo (colaboração) 

Vista 3D da Pista para o Rio 

Estrutura Padrão para Paradas de Ônibus e Quiosques côm Estrutura Metálica 
Modular componível, com acabamento em Poliéster Branco, Talhamento em Aço. 

Revestimento de Forro em PVC Branco. Projeto Arquitetônico executa.do em Maio de 2003. 

. 
Claudio Roberto Rodrigues Hõrtie & Marcos Fonte Santos de Bustamante 

orbeearquivlsao @netron .com .br • Fone 47 9985 -3001 / E-mail : mbustama @terra.com ._br • Fone 47 435-

Toca da Coruja - Sesc ltaquera_Data do projeto: 2000_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Projeto Toca da Coruja foi desenvolvido para ser instalado nas dependências do Sesc ltaquera, em um terreno com 3.600,00 m1, 
cercado pela Área de Proteção Ambiental do Parque do Carmo, com a finalidade de ampliar o trabalho de Educação Ambiental da equipe 
de biólogos da instituição, voltado ao público infantil. Após atravessarem um pórtico em forma de coruja, os visitantes percorrerão um 
caminho cercado por flores e pergolados que os conduzirá a vários equipamentos: um lago artificial, projetado para manter o equilíbrio 
do ecossistema local; três observatórios de pássaros; uma casa de alvenaria, na qual serão ministrados cursos; um formigueiro de 
argamassa armada, que abrigará um sauveiro. Oferecendo toda a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento de espécies 
vegetais e animais, respeitando o relevo e a localização na cidade, adotando uma linguagem lúdica, o projeto é um grande aliado na 
busca de uma melhor qualidade de vida, através · 



Desiree Ariane F elix Caldeira e 
Claudia Correia Neves !i_:.-1 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana ' ·. 
Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1985 
Carlos Frederico Ambrósio, Roberto Ferreira de Oliveira 
Antônio Marcos Barros (colaboração) ' 

Trama Promoções Artísticas Ltda_Data do projeto: 
2001 _Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Transformar um velho Galpão de fábrica em um escritório atual com toda in ra-estrutura necessária, sem descaracterizar o imóvel, 
mantendo o pé-direito original e trabalhando com uma linguagem simples e criativa. Todas as estações de trabalho são baixas e a 
diretoria forma um "U" em volta do staff; para quebrar a monotonia de tantas estações de trabalho, fez-se um jardim central com 
iluminação natural (com tubos de ar-condicionado suspensos no telhado transparente), no formato das próprias luminárias. No piso, 
placas de borracha sobre piso elevado e laminado, com uma imagem de grama em laminado melamínico personalizado logo na entrada. 
Outro destaque é a sala de reunião em vidro curvo baixo, crescendo de 1,20 a 1,80 m em forma de caracol. A área de imprensa separa-se 
juntamente com a de reuniões para preservar a área do staff. Junto à área de imprensa, uma sala para café com espelho d'água é o 
grande atrativo da área, criando um ambiente confortável e agradável de se permanecer. 

Alcir Carlos Calux 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1984 

Moradia do Arquiteto_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2000_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Substituindo uma antiga moradia, construída por volta de 1940 em um pequeno lote de esquina de um bairro em zona 1, o novo projeto 
aproveita-se da antiga implantação, para melhor viabilizar-se face às atuais restrições legislativas, transferindo apenas a elevação 
principal de acesso à moradia, da menor para a maior dimensão do lote. Esta conduta posicionou a fachada principal em sua melhor face 
de irradiação solar (nordeste) e maior dimensão, encontrando-se com melhores possibilidades de desenho. A interferência arquitetônica, 
embora extremamente pequena, aliada à vegetação implantada nas áreas permeáveis do lote e externas a ele (passeio público), renovou a 
paisagem nesta esquina, apresentando a ela uma dimensão poética claramente percebida por aqueles que transitam no lugar. O processo 
construtivo adotado consolidou com pertinência técnicas diferentes, aplicadas conforme o desempenho solicitava. No pavimento térreo, as 
fundações indiretas sustentam pilares de concreto armado trabalhando à compressão, e vigas metálicas em perfis de alma cheia, 
trabalhando à tração. Já nos pavimentos superior e estúdio, a ado( · · 
de vigas na recepção das lajes. Moldadas in - loco, descarregam 
diretamente sobre os apoios (pilares), conferindo a leveza e a 
delicadeza estruturais perceptíveis nesta obra. 
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Alcir Carlos Calux 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes, 
Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1984 

Moradia Swiss Park N.º 3_Data do projeto: 2001_ 
Data da construção: 2002_Local: S. B. do Campo, SP, Brasil 
O declive acentuado do terreno impôs a distribuição do programa em três 
pavimentos: 1_ O pavimento térreo, implantado na cota + 0.20 m 
(com referência ao nível da rua), abriga garagem, átrio de entrada, 
circulações, dormitórios e terraço íntimo; 2_ O pavimento inferior 1, 
situado na cota - 3.20 m, abriga estar, jantar, banheiro social, cozinha, lavanderia e terraço social, 3_ O pavimento inferior 2, implantado 
na cota - 6.40 m, consolida a área de esportes da moradia. A implantação e distribuição dos espaços na forma apresentada conferiram 
aspectos contrastantes às elevações da obra, que apresenta acentuada horizontalidade na fachada voltada para a rua, e acentuada 
verticalidade na disposta no fundo do lote. Já a distribuição dos espaços foi organizada a partir de um vão central (praça), iluminado 
zenitalmente, e da bela paisagem formada por três lagos e pela mata atlântica conservada que, ao longe, se apresenta ao observador. 
O contato com estas vistas foi possibilitado pelas generosas aberturas envidraçadas e pequenos terraços vinculados aos principais espaços 
da moradia. O desenho considerou também, com seriedade, as proporções e a representação das demais moradias ao longo de toda a rua. 
O processo construtivo principal consolida-se a partir de quatro apoios posicionados estrategicamente nas quatro elevações da moradia, 
e sob a forma de paredes cortina de concreto armado aparente. Estas absorvem todas as cargas produzidas e distribuídas através das 
vigas e lajes especificadas também em concreto armado tradicional. 

Sergio Camargo, Claudia Nucci e Valério Pietraróia 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1984 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1985 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1984 
L. Paulo Lione (co-autor) 

Agência de Publicidade_Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Um edifício abandonado, invadido e saqueado. A região sofre grandes transformações, evoluindo para centro de negócios, seguindo a 
tendência do eixo Rio Pinheiros. A malha estrutural marcada do edifício é liberada de todos os fechamentos; a estratégia é limpar, revelar. 
O projeto prevê a introdução de volumes novos abrigando atividades-chave da agência, inseridos no interior e no terraço, interligando-se, 
verticalmente, através de uma fenda central, delineada por planos de vidro translúcidos/ coloridos e finalizada na cobertura por um 
prisma de vidro que recebe luz natural e sinaliza o edifício, à noite, como um farol. A atividade de comunicação exige transparência entre 
as áreas internas e externas, exposição à cidade, à rr.ovimentação, à dinâmica, à animação. A infra-estrutura e a organização do espaço 
de trabalho permitem a evolução dos usos, a adaptação às nov · , · 
compõem o perímetro externo do edifício. 



Sergio Camargo, Claudia Nucci e Valério 
Pietraróia_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1984 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1985 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1984 

Clínica Oftalmológica_Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O edifício principal é composto por dois volumes: um exterior translúcido, que co re o penme roe o ga ano e erm1na o pe a eg1s açao, e 
outro interno, que abriga as atividades da clínica. Em função dessas atividades, esse volume foi pensado como uma "caixa preta", opaca, onde 
a luz natural é quase inexistente, para realização de consultas, exames, cirurgias e com condições ambientais gerenciadas por equipamentos 
controlando a contaminação do centro cirúrgico e a temperatura nas salas de exame. Os espaços entre os volumes são utilizados como acesso, 
circulação de público e circulação restrita de médicos e funcionários. O prisma externo, em estrutura metálica com barras duplas de vidro 
translúcido e aberturas em posições estratégicas, está solto do terreno natural, deixando livres acessos, circulação, iluminação e ventilação 
do subsolo. Um tubo de concreto aparente liga o novo edifício às clínicas vizinhas, acentuando o contraste com o prisma translúcido. 

Henrique Cambiaghi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1973 

Edifício Vila Nova Building_Data de Projeto: 2000/2001_Local: São Paulo, SP, Brasil_ 
Data da construção: 2002 
As limitações de área do terreno nos exigiu conceber o edifício pensando simultaneamente 
na torre, nas garagens e no partido estrutural, procurando buscar o equilíbrio do 
programa/desejo, com as restrições legais e físicas. A solução adotada é uma torre com 
dois conjuntos por pavimento, podendo ser interligados formando uma única unidade. 
10 pavimentos tipo (sendo o último com mezanino). O partido estrutural se caracteriza por 
panos grandes de lajes, vigas chatas apoiadas na caixa de escada/elevadores de um lado 
e numa grelha do outro.Na frente e no fundo o sistema estrutural se apóia em dois 
"pórticos". O conjunto dos elementos estruturais nas cores cinza e branco define a 
volumetria do Edifício. Peles de vidro na cor verde nas fachadas frontal e de fundo somados 
a detalhes em painéis de alumínio composto, completam o tratamento arquitetônico do 
edifício. O pórtico foi elaborado com um detalhe em curva e um espaço quadrado, vazado, 
onde está prevista uma iluminação, marcando assim o edifício na paisagem. 
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Gil Carlos de Camillo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, 1989 

Fórum Eleitoral de Campo Grande_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2003-2004_Local: Campo Grande, MS, Brasil 
O Fórum Eleitoral de Campo Grande está sendo construído no Parque os o eres, entro o 1t1co m1n1strat1vo o stado, implanta o 
em área remanescente de uma grande reserva ambiental com 140 hectares de mata nativa em perímetro urbano. O partido arquitetônico 
retoma conceitos consolidados do Movimento Moderno. O projeto se desenvolve a partir de um grande vão interno que articula todos os 
ambientes em seus quatro pavimentos. O edifício irá abrigar, em 3.468,00m2 de área construída, as seis zonas eleitorais da capital, 
depósito para 4.000 urnas eletrônicas, áreas para cadastramento de eleitores e apuração de votos, plenários e o almoxarifado central do 
Tribunal Regional Eleitoral. Da necessidade de flexibilização dos plenários de treinamento deriva a volumetria côncava que protagoniza a 
composição. Além dos índices urbanísticos, o projeto arquitetônico contempla uma série de exigências estabelecidas pela legislação 
ambiental do Parque, como a preservação da mata nativa em 20% da área do terreno. 

Bruno Campos e Marcelo Fontes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1994 ; . , 1_,-, 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1995 · . ' ' -·, · . , · '·'. 
4\ t :·~!. . :'r:1/,,'j ,: . ' ·y\. 
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Estádio Municipal de Montes Claros, MG_Data do projeto: 2001-2003_ ji'i . ·~½:1,;;,..;'11'fy4;,½Y·. ~\ 
Local: Montes Claros, MG, Brasil ,{! ':/t;,; ·.1'Jf1í1..1~,'. ··1», 
Aproveitando as encostas e o platô de um antigo desaterro existente, a topografia originali} <:'.:<111:f:,07,,,7'!!:-~7;-z_, 1 / 
foi reconfigurada por meio de compensações de corte e aterro com o objetivo de se criar um1

:( ,.,:·.,.,.z,:11_:> -e-· 
novo perfil que servirá de suporte direto para as arquibancadas de concreto, minimizando .,., ~&1~~;_,,-~ ...:..z 
o custo da estruturação tradicional para elas. A caída suave (6%), mas quase constante, .'·<",A · 
do terreno determinou um cone de base elíptica seccionado diagonalmente segundo um );1it 
plano nessa mesma direção, de modo a manter a altura dos aterros constantes no seu· ,;@~" 
perímetro, se acomodando externamente ao terreno natural por meio de inclinações# ::~--
variáveis. Essa figura geométrica "tombada" e assimétrica acompanha a inclinaçãof,' 
existente no terreno natural, minimizando o impacto da obra na paisagem. Situado em umai ·. 
região periférica predominantemente residencial, mas ainda em desenvolvimento, a 
vocação do complexo da Vila Olímpica, com sua monumentalidade austera, é certamente 
estimular e definir, naquele entorno, novos parâmetros de ocupação da paisagem urbana. 

/ 

/ 



Roberto Candusso 
Organização Mogiana de Ensino e Cultura (OMEC), Mogi das Cruzes, SP, 1976 

Rua Araújo_Data do projeto: 1998_Data da construção: 1999_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 

O projeto_co~stitui-se_ num edifício localizado na Rua Araújo, na região central da cidade de São Paulo. Num terreno disposto em ângulo de 30º 
em relaçao a rua, foi implantado o edifício formado por dois volumes retangulares desalinhados e interligados pelas caixas de elevadores. Nos 
extremos dos dois volumes se localizam as duas caixas de escada, distribuindo melhor a circulação vertical no projeto. O hotel possui 260 
apartamentos divididos em 13 pavimentos tipo. Os pavimentos térreo e intermediário avançam aos extremos do terreno. O térreo é composto 
por salas de convenções e reuniões, restaurante, bar, coffee break, além de toda a área de apoio como cozinha, instalações para os 
funcionários, administração e segurança. No intermediário estão localizados a piscina com solarium, o fitness-center, e também as áreas 
técnicas e as caixas d'água. O sistema construtivo utilizado para os fechamentos do edifício foi o de painéis de concreto pré-fabricados, 
principalmente pela rapidez construtiva e pelo fato do canteiro ser pequeno, proporcionando uma obra seca e limpa. 

Roberto Candusso 
Organização Mogiana de Ensino e Cultura (OMEC), Mogi das Cruzes, SP, 1976 

Edifício Marambaia_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A metrópole de São Paulo vive um processo de rejeição sistemática de suas áreas "usadas", os bairros vão envelhecendo sem o menor 
cuidado, é mais fácil abandonar do que recuperar. Este comportamento, seguramente herança do processo predatório que sofreu nossa 
agricultura, "esgota a terra e larga", tem sacrificado o enorme acervo do nosso patrimônio histórico arquitetônico e cultural, outrossim 
inviabilizando pela perda de qualidade, áreas estratégicas e centrais. A obra de reforma do edifício Marambaia veio demonstrar, de forma 
prática, que uma intervenção coerente pode tornar atual um edifício com 30 anos de existência, como também valorizar o patrimônio dos 
proprietários que praticamente dobrou, mesmo descontando as despesas com a reforma. Acreditamos que o interesse privado seja a grande 
alavanca para a revitalização da nossa cidade: basta ver os exemplos bem sucedidos nas grandes metrópoles do mundo. Localizado na região 
da Av. Paulista, precisamente na AI. Franca, o Edifício Marambaia recebeu elementos arquitetônicos verticais, terraços em estrutura metálica 
na fachada principal e painéis pré-fabricados de quartzo e resina em tonalidades diferentes, que proporcionaram uma valorização estética 
do edifício. A portaria também foi reformada, acompanhando a linguagem arquitetônica proposta. 
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Rubens Carone Cardieri 
e Teresa Debrassi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, 1985 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, Campinas, SP, 1980 

Recepção Sorocaba DECOR 2002_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2002_Local: Sorocaba, SP, Brasil ~-1 . . .;-;§\>.( 
A concepção do projeto e dos detalhes são marcados pelo gra ismo geome rico em uma cara re erenêia âos principias a arqu1 e ura 
moderna, em que predominam apenas a simplicidade da composição dos elementos essenciais para a realização do espaço. O ambiente 
é pensado como uma construção de vidro e aço, de traço regular, elevada do solo, que se prolonga por uma passarela coberta, orientando 
o visitante. Como um contraste estético à abertura para o entorno, as paredes visualmente soltas da edificação, aparecem em planos 
confinantes, configurando um jogo de textura e da transparência do pano de vidro frontal. A área principal quadrangular com quatro 
colunas metálicas que suportam uma cobertura de vidro, incorpora premeditadamente a luminosidade natural. Tal simplicidade, reflete 
um espaço de transição entre o externo e o interno, o público e o privado, e evidencia a flexibilidade exigida pela metrópole, em um 
desafio constante aos tempos rápidos da competitividade. 

Lucinei Caroso 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil, 1984 

Praça Nossa Senhora da Luz_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001 _Local: Salvador, BA, Brasil 
Na concepção adotada, o forte vento incidente na praça torna-se um de seus elementos 
estruturantes, representado pela sinuosidade dos caminhos, enquanto que a estrela, 
localizada no centro, determina a implantação radial do espaço. A praça, em forma 
retangular, é constituída por uma série de círculos concêntricos, alterando área plantada 
anéis de circulação. Estes são cortados por oito eixos orientados para o centro: quatro deles 
representam os ventos e fazem o caminho exterior-interior; os outros quatro simbolizam os 
pontos cardeais, com forma movimentada, e são alados, em toda a extensão de suas 
curvas, por ixoras vermelhas. Sobre o solo, balizas de iluminação encastradas guiam o 
caminho e acentuam as formas. O vento e seus caminhos nos levam à luz, a Nossa Senhora 
da Luz, representada qual estrela no centro da praça, por uma fonte de água em forma d 
estrela que emerge do solo liso, da qual saem jatos de água iluminados, permitindo que o 
bailado das águas se concretize em luz. 

--



Melissa Balloni Carpino 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 2000 
Rodrigo Queiroz (colaborador) 

Residência Magon_Data do projeto: 2001 
Local: Cajamar, SP, Brasil -
Implantada em terreno inclinado, com a frente situada 
na cota mais alta, a residência possui dois pavimentos. 
No térreo distribuem-se as salas, cozinha, lavabo e 
suíte do casal e, no inferior, estão três suítes e área de 
serviço. As três suítes situadas no pavimento inferior 

) 
\ 

\ 

servem de estadia provisória aos filhos que visitam periodicamente o casal. A trave de concreto confere o enquadramento necessário à 
composição dinâmica dada pelas curvas dos planos verticais da fachada, sendo a convexa transparente e a côncava, revestida de 
cerâmica. A dualidade entre o tratamento dos planos curvos enfatiza o necessário contraste entre eles e evidencia a diferença entre a 
estabilidade horizontal da trave e a instabilidade variada das curvas. A distribuição das áreas sociais não é dada pela utilização de 
paramentos verticais, mas pela total integração dessas áreas com o restante do programa. As salas, elevadas a meio-nível, permitem 
uma visão privilegiada das demais áreas. 

Gilson de Carvalho e Aquiles Miyamoto 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1992 
Juliana Assali, Danilo Terra, Abel Pires, Vanderlei Rotelli (colaboração) 

Concurso Nacional de Idéias - Memorial à República de Piracicaba - SP _Data do projeto: 2002_Local: Piracicaba, SP, Brasil 
Exigências_O programa de necessidades estabelece a criação de um conjunto denominado que abrigará um átrio de pé-direito alto para 
exposições, uma biblioteca multimídia, um auditório, sanitários, lanchonetes e áreas administrativas e de apoio e um monumento alusivo. 
Ligado a este conjunto como um anexo, a EMEI existente será restaurada, ou reconstruída, e ampliada visando aumentar o número de vagas 
e atender a demanda local para esse tipo de atividade. O conjunto e seus anexos serão implantados priorizando o sentido urbanístico e 
público do local, com grandes espaços para aglomeração. Solução_O projeto atendeu o programa preestabelecido pelo concurso, porém 
buscando sempre uma ocupação que respeitasse a escala urbana d -
fundamenta o conteúdo simbólico da arquitetura. A configuração 
topográfica do local, aliada à importância urbana da praça como 
espaço de reunião e centro irradiador, deu origem ao partido 
arquitetônico adotado. A implantação radial e centralizada orientou 
os eixos de circulação e estabeleceu as articulações necessárias 
para o conjunto. Nos diversos níveis internos do Memorial, o 
resultado formal reflete a importância da acessibilidade e da 
visibilidade, conquistadas com a utilização de rampas, escadas, 
elevadores, átrio, mezanino e fachadas envidraçadas. 
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Gilson de Carvalho e Aquiles Miyamoto 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1992 
Juliana Assa li, Danilo Terra, Abel Pires, Vanderlei Rotei li (colaboração) 

Residência Santa lnês_Data do projeto: 2001_ 
Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Exigências_Desenvolver um projeto para uma residência unifamiliar a ser 1mp an a a em um o e ur ano e m com uma forte 
declividade, atendendo um programa de necessidades com exigências tecnológicas e de sustentabilidade. Solução_A solução apresentada 
para um extenso programa de necessidades e as limitações de um lote urbano impuseram uma ocupação em quatro níveis, com o 
aproveitamento da declividade do terreno e a insolação. O resultado é uma edificação de arquitetura marcadamente modernista, com soluções 
de projeto que privilegiam questões como funcionalidade, conforto, fluidez, visibilidade e articulação dos espaços. O projeto também leva em 
consideração os princípios da sustentabilidade na arquitetura. A eficiência energética e a economia da edificação foram otimizadas com a 
aplicação de sistemas de aquecimento solar, de aproveitamento de água de chuva e o aproveitamento intenso da iluminação natural. Essa é 
uma resposta racional e tecnológica, da arquitetura, para a problemática da conservação de energia e a preservação do meio ambiente. 

Joana Mello de Carvalho e Silva 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1997 
Cláudio Diaféria (colaboração) 

Residência e Estúdio Girassol_Data do projeto: 2001 _ 
Data da construção: 2002_Local: Rua Rodésia, São Paulo, SP, Brasil 
Três questões nortearam o projeto: O lote_A localização e as pequenas dimensões do lote (10,00 x 20,00 m) guiaram, em grande medida, 
o partido adotado. De saída era preciso pensar em uma solução compacta que permitisse, ao mesmo tempo, atender as necessidades do 
cliente, as especificidades de um programa de uso misto e as características do bairro, a Vila Madalena. O programa_A escolha desse pequeno 
lote nesse específico bairro deveu-se, em grande parte, a uma característica cada vez mais presente em associar a casa ao trabalho. O casal, 
proprietário do imóvel, tinha em mente conjugar as vantagens de morar e trabalhar no mesmo lugar, sem perder de vista a necessária 
separação entre as duas coisas. A paisagem_Localizado na parte alta do bairro, junto à encosta do vale do Rio Pinheiros, o lote desfrutava de 
vista privilegiada em direção à Cidade Universitária. Dessa forma, esse dad a condicionante· portan na sol ão adotada. 
O projeto_Coube ao projeto conciliar e tirar partido das condicionantes. 
descritas acima. Para tanto, o projeto definiu com clareza a distinção dos 
espaços: no subsolo, o estúdio fotográfico, uma caixa estanque, sem luz 
natural, com entrada independente; no térreo, na cota +1,00, a residência, 
e no pavimento superior, o escritório e o deck em piso elevado debruçados 
sobre a paisagem da cidade. A estrutura metálica, vedada com blocos de 
concreto, apoiada sobre as cortinas de concreto do subsolo, garantiu rapidez 
e economia na construção. 



Guilherme Carvalho, Caio Marin e Ararê Sennes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, Santos, SP, Brasil, 1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1996 ' 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1996 ' 
Gustavo Coutinho, Marina Carvalho, Ana Carolina Frutuoso (colaboração) 

Condomínio Semirames_Data do projeto: 2001/2002 
Data da construção: 2003_Local: Cotia, SP, Brasil -
Este projeto residencial reforça o conceito de espaços semi-públicos, criando 
vilas de casas em ruas sem saída de baixa circulação, cercados de áreas 
verdes e de preservação ambiental. A declividade natural do terreno foi 
contornada com a implantação de uma via principal central, que distribui as 
vilas em diferentes cotas e hierarquiza o sistema viário do condomínio. Em 
blocos de no máximo cinco casas, as vilas são construídas em alvenaria estrutural, mas com a liberdade de algumas alterações de 
planta previstas em projeto. O posicionamento das unidades em ângulo trouxe individualidade às fachadas do bloco e evitou o confronto 
direto das janelas. Planta: Sala com pé direito duplo, cozinha e quarto de multi uso no térreo, e uma suíte, quarto, wc e quarto reversível 
em mezanino no pavimento superior. O centro social e esportivo comunitário foi implantado no centro do condomínio na via principal, 
reforçando o conceito de distr ibuição de espaços públicos e semi-públicos do condomínio. 

Guilherme Carvalho, Caio Marin e Ararê Sennes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, Santos, SP, Brasil, 1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1996 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1996 
Marina Carvalho, Ana Carolina Frutuoso, Carmem Fonseca Donat, Laila Milek e Maria Fernanda Munhoz (colaboração) 

Condomínio Oiapoque_Data do projeto: 2001/2002_Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Este projeto inovador propõe uma solução habitacional alternativa na metrópole: condomínio de casas sobrepostas. O terreno foi 
determinante na escolha do partido do projeto, tanto na escolha da estrutura como distribuição dos espaços, devido ao acentuado declive 
e a situação privilegiada de ser um mirante sobre a metrópole. A dificuldade de execução levou a uma estrutura com poucos apoios no 
solo e a um grande arrojo estrutural. A estrutura tornou-se o principal elemento formal da obra. Planos de laje com duplo balanço de 
1,80m estão apoiados em vigas metálicas que vencem vãos de 6,00m, contrapostos à torre da caixa d'água e aos planos verticais 
cromáticos. Todos os ambientes são orientados para o leste e voltados para a vista sobre a metrópole, favorecendo a transparência da 
fachada. A solução do projeto gerou uma proporção entre áreas comuus e áceas ppv..a,íivas, i,ousLtada ao ibera[ o terreno e aj d.e _______ _ 
cobertura como área de lazer para o condomínio. 
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Arthur de Mattos Casas 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1983 

Residência Alexandre Herchcovitch J-n:T ___ ·<0thi 
Data do projeto: 2002_Local: São Roque, SP, Brasil ~ - - . _ ' 
Para uma residência localizada no interior de São Paulo, em São Roque, o' arqu1teto Arthur Cãsas optou por p roJetar ã casa com tres 
materiais básicos: Estrutura metálica - foi utilizada devido à rapidez e limpeza na montagem e também à vantagem de vencer grandes 
vãos. Vidro - grandes panos de vidro fazem os fechamentos, integrando o morador à natureza. Madeira - uma residência onde as lajes 
foram substituídas por barrotes e assoalhos de madeira. Dry Wall com acabamentos termoacústicos e revestidos com réguas de madeira 
foram utilizados, ao invés das convencionais paredes de alvenaria, conseguindo assim uma construção leve com fundações simples. 
Uma grande torre de alvenaria, revestida com azulejos pintados à mão, mistura o contemporâneo com o retrô. Esta abriga a cozinha, a 
churrasqueira e a passagem para o deck e piscina. 

Arthur de Mattos Casas 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1983 

Hotel Emiliano_Data de projeto: 1997 _Data da construção: 2001 _ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Numa localização privilegiada, no coração dos Jardins, em São Paulo, onde estão 
concentradas as mais luxuosas marcas internacionais e também as lojas mais 
importantes do Brasil, como Fórum e lódice, o Emiliano se destaca 
extraordinariamente do grupo de hotéis projetados na cidade. Membro do Small 
Leading Hotels, o Emiliano é a combinação perfeita de um grande, sofisticado, 
clássico e elegante hotel sendo transformado, ao mesmo tempo, numa 
linguagem moderna. O projeto de 57 lofts mantém todos os ambientes internos, 
com cores claras e suaves, combinados com materiais de altíssima qualidade, 
numa atmosfera com uma fina mistura do clássico moderno, combinado com o 
próprio design do arquiteto. O Emiliano convence ainda mais com seu específico 
toque brasileiro. Uma impressionante exposição de arte feita por Siron Franco na 
recepção, uma fantástica área com orquídeas penduradas desenvolvidas pelo 
paisagista Gilberto Elkis e as muito conhecidas cadeiras douradas no lobby, 
criadas pelos designers irmãos Campana. Um lounge no mezanino para jantares 
privados e para aqueles com um gosto preferencial. Ambientes incluem salas 
para videoconferência e, no último andar, um spa com instalações para 
massagem, uma academia de ginástica completa e dois bem-apresentados 
ofurôs com uma linda vista de São Paulo. 



Eva Castro e Holger Kehne 
Universidade Central da Venezuela, Caracas, Venezuela, 1994 
Universidade de Ciências Aplicadas, Munster, Germany, 1995 

Douglas Spencer 

Alder Catunda, Bruno Fernandes, 
Octávio Henrique Reis, Silvia Henriques, 
Pedro da Luz Moreira e Roberto Nascimento 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1983 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1983 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1982 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1991 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1983 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1984 

Centro de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro_Data do projeto: 1998_ 
Data da construção: 2000_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem por missão promover, realizar e divulgar pesquisas técnico-científicas sobre 
os recursos florísticos do Brasil. S_ua coleçã~ viva é u~ dos maiores bancos de germoplas ª "ex-situ'1 da A[ mérica La1· êli r , e exemplares 
da flora nacional e representativos de vanas reg1oes do mundo. Seu 1 
Centro de Pesquisas compõe-se de um Herbário e Carpoteca além dos 
Laboratórios de Pesquisas de Anatomia Vegetal, de Sementes, Biologia j -.._ 
Molecular e Botânica Sistemática e da B1bl1oteca Barbosa Rodngues. 
Todos estes edifícios foram locados em grande área arborizada junto à 
Rua Pacheco Leão onde já estava o setor de Botânica Sistemática. 
Prevendo os poucos recursos disponíveis, foi proposta a construção em._ ___ _ 
etapas, com todos os edifícios interligados direta ou indiretamente com o 
arquivos do Herbário. Futuramente serão construídos um pequen 
auditório para conferências e a nova Biblioteca, envolvendo com seu 
espaços amplos e agradáveis o pátio central. 
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Andrés Cavieres, Abel Erazo 
Humberto Eliash, Nicolas Norero 
e Paula Versalovic 
Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2001 
Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2001 
Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1975 
Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2001 
Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2001 
Angella Viterbo (colaboração) 

Museo lnteractivo de Concepción - MIC_Data do projeto: 2002_ Local: Concepción, Chile 
Este projeto é o ganhador do concurso instituído pela prefeitura de Concepción, no Chile. A proposta era reciclar o pavilhão chileno 
construído para a EXPO LISBOA 98, modificando-o de pavilhão expositivo para museu interativo e multimídia. Concepción é a segunda 
cidade do Chile e caracteriza-se pela forte influência do modernismo em seus principais edifícios institucionais, assim como em seus 
espaços públicos mais representativos. Foi a partir da análise de seus espaços públicos, e das dinâmicas da sua ocupação, que tiramos as 
principais diretrizes deste projeto. O desafio foi conceber um envoltório que não fosse passivo no fato de guardar um museu, mas que fosse 
capaz de se abrir, relacionando seu conteúdo e significado com um novo contexto. Foi nesta direção que definimos o projeto como um 
envoltório mediático, que não só transmitisse o sentido da exibição interior do museu, sua função cultural, artística e educativa, mas que 
também fosse capaz de interatuar com as pessoas e com o lugar. 

Márcio Coelho, Roberto Fialho, Marcos Ribeiro, 
Valéria Santos e Sílvio Sguizzardi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 2000 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1986 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 2000 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 1992 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 2000 

Residência Schaeffer Novelli_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O projeto surgiu da solicitação de uma habitação mínima para um jovem casal, em terreno no qual já existia uma casa térrea. O cliente 
pretendia apenas acrescentar um novo andar à estrutura existente, porém, provou-se que esta não suportaria tal intervenção e optamos por 
sua demolição. A estrutura proposta resume-se a dois pilares em concreto ap 
para superfícies envidraçadas, que minimizam, com a incidência de luz e 
contato com o jardim, suas pequenas dimensões. Uma escada metálica faz 
acesso ao pavimento superior. O controle da luminosidade é realizado po 
brises de madeira, fixados na caixilharia. Um bloco central concentra as 
instalações hidráulicas e serve-se da criação de um poço para prove 
iluminação e ventilação aos banheiros. O projeto incorpora a tradicional 
solução do sobrado geminado, porém, utiliza seus elementos buscando a 
transparência e a fluidez dos espaços internos. 
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Márcio Coelho, Roberto Fialho 
' 

Valéria Santos e Sílvio Sguizzardi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
São Paulo, SP, Brasil, 2000 ' 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, SP, Brasil, 198G 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 1992 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
São Paulo, SP, Brasil, 2000 ' 

JLV Eventos - Escritório e Loja_Data do projeto: 2000-2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 

Localizado em condomínio fechado, a 40 km da capital, inserido em área de vegetação protegida, onde uma mínima impermeabilização 

do terreno é exigida, o edifício proposto abriga uma loja, no nível da rua, e um escritório, no piso inferior. As condições financeiras do 

cliente exigiam maleabilidade de prazos e construção em etapas. Para atender essas condicionantes, optamos pela construção em 

estrutura metálica, com oito apoios, elevada do solo. A planta livre se organiza a partir de um bloco central que abriga os banheiros. 

Os acessos acontecem pela passarela que vence o desnível do terreno, dividindo-os e organizando-os. Do pavimento inferior dá-se o 

acesso ao solo e ao depósito que completa o bloco hidráulico. Os fechamentos externos são em vidro clipado, excetuando-se o bloco dos 

banheiros. Um brise de madeira, estruturado pelo mesmo sistema que mantém as passarelas de manutenção, controla a luminosidade, 

sem prejuízo das visuais e do contato com a vegetação. 

Sergio Coelho e Andréas Gyarfas 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, SP, 1986 

Unilever Garden City_Data do projeto: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O ano de 2003 marca o centenário da criação da primeira Garden City em Lectchworth/GB, projetada pelos arquitetos Unwin& Parker, 

que viriam a aplicar novamente as teorias de Ebenezer Howard dez anos após, no projeto do Jardim América para a City of São Paulo 

lmprovements and Freehold Land Company. Quanto à Unilever, através de concurso fechado, solicitou aos participantes soluções para o 

reaproveitamento de uma de suas plantas industriais desativadas como sede da companhia. Descobriram-se, assim, inúmeras 

semelhanças entre o conceito de Garden City e a forma que a G,CP escolheu para responder ao programa do edital. A questão 

fundamental no projeto é a requalificação ambiental, seja no que se refere ao meio ambiente natural, através da valorização e 

adensamento da vegetação existente, ao uso extensivo da água e a liberação dos espaços abertos de automóveis, seja pela criação de 

ambiente de trabalho e convívio de grande qualidade arquitetônica, funcional e operacional. Com a concentração dos escritórios das 

diversas divisões da companhia haverá uma grande otimização de recursos, além dos ganhos de comunicação e produção. 

Equipa mentas como academia de ginástica, creche, ambulatório, cybercafé, banco, lojas, praça de a I i mentação, teatro, centro de 

convenções reforçam o conceito de qualidade de vida dos funcionários da Unilever e visitantes. 
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Sergio Coelho e Andréas Gyarfas 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, SP, 1986 

Shopping Porto ltaguá_Data do projeto: 1998-2001 _ 
Data da construção: 2001_Local: Ubatuba, SP, Brasil 
O cenário não poderia ser mais favorável: o mar de Ubatuba, no litoral norte de ão au o. e e surgiu a I eia e evocar e emen os e um arco, 
como mastro, vela me e deck na fachada principal do edifício do Shopping Porto ltaguá. Para materializar a proposta e atendendo às exigências 
de prazos curtos de construção e custos reduzidos, foram escolhidos materiais de elevada tecnologia e grande expressão estética: estruturas 
metálicas, tela sintética perfurada e cobertura com telhas metálicas e manta impermeabilizante. As condições favoráveis de ventilação 
natural, obtidas pelo projeto, dispensam instalações de ar condicionado, presentes apenas nas áreas do supermercado e do cinema. 
Com localização privilegiada, o Shopping Porto ltaguá fica em um terreno de esquina, com 2.700 m2, junto à orla da praia de ltaguá, no centro 
urbano de Ubatuba. Tem cerca de 3200 m1 de área construída e reúne cinema e supermercado, 30 módulos comerciais de diferentes tamanhos, 
área de lazer e praça de alimentação. "Em vez de conceber uma caixa fechada, com vida artificial e sem vista alguma para o exterior, como 
ocorre com a maioria dos shoppings, o partido arquitetônico baseia-se na máxima abertura para o exterior, de modo a assegurar ventilação 
natural, privilegiar a vista para o mar e propiciar a sensação de continuidade entre a rua e o interior do edifício" 

Marjan Colletti e Marcos Cruz 
Universidade de Innsbruck, Áustria, 1997 
ETSAB, Barcelona, Espanha, 1997 
Andres Aguilar, Steve Pike, Jens Ritter, Hui Hui Teoh (colaboradores) 

A gaita de fole ou ... O Jardim dos Vasos_Concurso para a entrada do novo 
museu Tomihiro, 2002._Data do projeto: 2002_Local: Azuma, Japão 
A junção, factual e metafórica, entre águas, florestas, rochas e pontes criou 
uma paisagem reinterpretada que permite vivenciar o trabalho de Tomihiro. 
Os caminhos serpenteantes constituem verdadeira descoberta, passando-se, ,/ 
aqui e acolá, entre numerosos vasos expostos. Perambular pelas veredas 
permite verificar a incidência de confluências com os espaços intercalados de 
momentos de contemplação e intimidade. Vaguear pelos caminhos suspensos 
dá a sensação de estar voando ou flutuando, em um paralelo com os trabalhos 
artísticos suspensos que se destacam da paisagem neutra. Alamedas ligam a 
floresta ao lago; jardins internos separam os espaços destinados a exposições 
do restante do museu, permitindo que se tome consciência das mudanças 
sazona is. O envelope externo transparente, ocasionalmente translúcido, , 

W- +-IJ'h.~~ 

"quebrado", aqui e acolá, por cones de luz, que fazem todos estes elementos~ ~~~ 
se fundirem. A estrutura primária é feita de madeiramento laminado. Os vasos 
expostos são constituídos de duas camadas cujo espaço intersticial foi tratado 
de acordo com métodos auxiliares. 



Marjan Colletti e Marcos Cruz 
Universidade de Innsbruck, Áustria, 1997 
ETSAB, Barcelona, Espanha, 1997 
Jia Lu (colaboração) 

The Floating Vessel - O vaso flutuante Building proposal for the Godet 
Club in lstanbul, 2003_Data do projeto: 2002_Local: Istambul, Turquia 
Floating Vessel é um projeto experimental inovador realizado para o Clube Godet, em 
Istambul, que explora a estética de dispositivos tecnologicamente avançados, com 
aplicações em arquitetura de elementos de natureza digital e biológica, incorporando 
elementos de robótica. A organização em áreas de acústica diferenciadas lançou o 
conceito de salões circundados e com temperatura controlada pairando sobre áreas 
abertas e barulhentas. A fachada monitora e projeta eventos para dentro do clube, 
nos espaços públicos. Os interiores caracterizam-se por serem dotados de resina 
membranosa translúcida e macia que permeia todos os espaços de circulação 
pri nci pais, as estruturas, as a pi icações técnicas de robótica e os equipa mentas 
audiovisuais, dando a impressão de constituir o "sistema sanguíneo" do clube. Uma 
matriz celular de almofadas de resina sensíveis à pressão, no piso da entrada, altera 
a luminescência e o grau de saturação de cores segundo as diferentes interações 
individuais. Amplas telas planas, conectadas à Internet, são usadas para projeção. 
Vasos monitorados (controlados) indicam a temperatura, o teor de umidade e a 
qualidade do ar, criando padrões biológicos. 

Júlio César Medeiros Costa 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 198 

RUA CLIMATIZADA_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2001_ 
Local: Teresina, PI, Brasil 
Teresina, cidade planejada para ser capital do Piauí, situa-se à margem direita do 
rio Parnaíba , sendo seu território ainda cortado pelo rio Poty. Peculiares condições 
climatológicas são observadas devido à sua situação geográfica , a 5º05'12" de 
latitude sul e longitude oeste de 42°48'42". A pequena latitude de Teresina, isto é, a 
sua proximidade à linha do equador, faz com que os raios solares atinjam a cidade 
num ângulo muito próximo a 90°. Dessa maneira, a intensidade de radiação solar 
recebida é bastante elevada, durante todo ano. A proposta de revitalização do centro 
apresentou a definição de corredores preferenciais para pedestres, delineados a 
partir do estudo das áreas de interesse e de fluxo, e de equipamentos necessários 
como terminais de ônibus, áreas de convívio social, praças, dentre outros. A proposta 
da RUA CLIMATIZADA, por sua vez, foi concebida a partir da idéia de criar uma rua 
humanizada, com calçadões, áreas de estar que simulem circulações de shopping. ~ 
Foi proposta, ainda, uma cobertura com sistema de resfriamento natural do ar para 
amenizar os impactos térmico do clima. O detalhe da cobertura em telhas térmico 
- acústicas e a estrutura metálica com fechamento em policarbonato compõem um 
ambiente de perfeito conforto ambiental. Com a utilização da rua pela comunidade, 
o espaço naturalmente tornou-se point no centro da cidade, local de campanhas 
institucionais, exposições de arte, protestos e até áreas de happy hour. Nesta,, 
primeira etapa, o projeto da rua climatizada mostrou-se um equipamento importante 

no processo de revitalização do centrn. 
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Luiz Eduardo lndio da Costa 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Brasil, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1960 
Martin Birtel (designer de produto) 
André Barreto Silva, Claudia da Costa Amorim, Carlota Sampaio, 
Elena Golebiowsky, Luciana Grisolli, 
Joyce Farias, Maria Amélia Moraes Correa, Augusto Seibel, 
Gabriella Vaccari, Luiz Eugênio Freire (equipe técnica) 

Revitalização da Orla Marítima do Rio de Janeiro_ 
Data do projeto: 2000_ 
Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil . __ 
A proposta para substituição dos atuais 320 quiosques das praias do R-10- p""'"o_..,r_n_ov-o"""s~az~pa~~e~ e_u_m~ g--ra--n ....... e .... p-ro ... Je~o"""'q--ue""'"""""p~ro"""p'l!"'oe- a""'""""'s-ua ..... ---- --- ......1 
complementação com banheiros, depósitos e serviços subterrâneos. O projeto, inicialmente em Copacabana, nos foi contratado pela firma 
Orla Rio. Nasce, nas praias cariocas, uma linguagem mais atual e compatível com o novo mobiliário urbano que está sendo implantado 
na cidade inteira. Leveza, transparência e funcionalidade foram os princípios que nortearam o design dos quiosques. Os banheiros 
subterrâneos, preparados, inclusive, para atender deficientes físicos, oferecem um serviço de alta qualidade não só aos usuários dos 
quiosques, como aos da própria praia. Um sistema com bombeamento de esgotos e de exaustão adequado propicia o conforto necessário 
ao seu uso, mesmo nos dias e horários de pique no verão. Ainda no subsolo, foram criados depósitos que servem como apoio aos 
quiosques, aos quais se interligam através de monta-cargas. 

Cario Nelson de Oliveira Cruz 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Curitiba, PR, Brasil, 1994 
Erick Pereira Saraiva, Silva na Fonseca Coutinho, Elisangela Lima dos Anjos Sobral, 
Elcimar de Oliveira Lima, Luiz Mourão Neto, Tássia Roberta Nunes de Araújo (colaboração) 

Estação Hidroviária do Amazonas_Data do projeto: 2001_ 
Data da construção: 2002_Local: Manaus, AM, Brasil 
A Estação Hidroviária do Amazonas faz parte da Revitalização do Porto de Manaus e foi 
implantada nos armazéns 9, 9A e 10, com uma área de 4.330m1. O projeto promove as 
atividades de embarque e desembarque de passageiros em paralelo a atividades de 
comércio e serviço, divididas em 2 terminais (Regional e Internacional). De estrutura 
metálica pré-moldada na Inglaterra, no início do século XX, tombada pelo patrimônio, os 
armazéns tiveram alguns de seus elementos originais de infra e supra-estrutura 
reimplantados. Visando valorizar essas características criou-se um acentuado contraste 
entre os novos materiais e cores especificados e os originais. No resgate do 
envelopamento original dos armazéns, feito com tijolos cerâmicos maciços, foi integrada 
a transparência da pele de vidro que, além de facilitar a leitura do novo e do antigo, dá 
maior leveza ao conjunto arquitetônico e propicia a total interação do usuário com o Rio 
Negro, levando-se em consideração o conforto térmico e visual do local. 



Cario Nelson de Oliveira Cruz 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, Curitiba, PR, Brasil, 1994 
Erick Pereira Saraiva, Silvana Fonseca Coutinho, Elisangela Lima 
dos Anjos Sobral, Elcimar de Oliveira Lima, Luiz Mourão Neto, 
Tássia Roberta Nunes de Araújo (colaboração) 

Revitalização do Porto de Manaus_Data do projeto: 2001_ 
Local: Manaus, AM, Brasil 
O Complexo Portuário de Manaus, localizado no centro histórico da 
cidade, abrange 92.000m2 onde estão dispostas diversas construções;· ~-_~ía ,:;-;.;_ - "' -~ ·tr-"' ,.,, _::_ ·''o/-

pré-fabricadas na Inglaterra no início do século XX e sua revitalização vis a: Devolver a orla fluvial portuária à população local;/ Integrar 
"porto - centro histórico";/ Implantar novos usos; /Qualificara Estação Hidroviária para atender às necessidades e demanda dos 
turistas;/ Restaurar as edificações tombadas pelo patrimônio histórico;/ Reformular o sistema viário;/ Contribuir para a valorização 
da história do porto, da cidade, do meio ambiente e da cultura local;/ Impulsionar o desenvolvimento do turismo, comércio e serviço no 
centro histórico de Manaus, atualmente em decadência; / A execução deste projeto visa o resgate do "olhar o rio" e participar com este 
dos benefícios dos novos usos no ambiente, sendo preservado o patrimônio através da arquitetura de ferro do início do século, 
garantindo-lhe desta forma a sustentabilidade e sua imortalidade. 

Viviane Cunha 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Úrsula, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1986 

Loja de Tapetes 0rientais_0ata do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2002_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
O programa para o projeto era expor e guardar, em 80,00 m2 de loja, tapetes orientais.11-~':_,"t'""'..,~ 
A arquiteta propôs um sistema de organização dos espaços com elevação de parte do:::::,;:~• .. • 
piso da loja e mobiliário específico para diferentes peças, ficando estas expostas de....,...-===a 
forma mais atraente ao cliente, com muitas peças por metro quadrado e independência11 

entre elas, para comodidade de acesso. Ela inovou no conceito_ de loja _para tapetes,~~--1'~ "......,_,_ 
evitando a disposição padronizada em todo o mundo para esse tipo de loJa, de tapete::.~=•-,;lr""""':"' 
empilhados onde o acesso a peças na base significa desmontar toda a pilha, e expo 
ao cliente a variedade de opções demanda muitos deslocamentos e, com eles, poeira, 
grande peso e desarrumação da loja. Assim, o aumento de custo da obra _com a 
marcenaria criada foi compensado não só pelo melhor atendimento ao cliente e-
otimização da rotina, como também pela eliminação de gastos com galpão para.:::'"' ... ,_ 
estoque. Além do desafio de equacionar o uso do espaço e orçamento controlado, o~ . . 
projeto foi executado em três semanas. · 
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Mareia David e Elvis Vieira 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Braz Cubas, 
Mogi das Cruzes, SP, 1998 
Paulo Julio Valentino Bruna, Lúcio Gomes Machado (orientação) 

Nova Sede do Museu Lasar Segall_Data do projeto: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Nova sede do Museu Lasar Segall - Arquitetos: Mareia David e 
Elvis Vieira. Localização: terreno contíguo ao Parque Modernista, 
São Paulo, SP. Trabalho final - "Teoria e Prática da Arquitetura 
Contemporânea" - Pós-graduação da FAUUSP - 2002 - Profs. Paulo Bruna e Lucio Gomes Machado. O conjunto volumétrico é proposto de 
forma a criar relações proporcionais com o entorno. A torre comercial valoriza a esquina. O museu, volume horizontal, relaciona-se com 
a casa modernista e o parque. Permitindo flexibilidade ao conjunto, o programa se organiza com controle aos pisos superiores, galerias, 
biblioteca e serviços. Na esquina, a praça em nível elevado garante privacidade e acesso ao edifício de escritórios. O "foyer de encontros" 
organiza os visitantes. O acesso às galerias e outros setores dá-se a partir deste foyer, valorizado por tela para exibição de filmes, junto 
à recepção. Os materiais e acabamentos propostos: concreto aparente, aço Cor-ten, pedras, vidro e uso do branco, nas galerias. 

Luiz Augusto De Biasi 
Faculdade Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, 2000 
Leandro Molinari, Lillian Regina Gomes (colaboração) 

Residência Carlos Augusto e Gláucia Biasi_ 
Data do projeto: 2002_Local: Carapicuiba, SP, Brasil 
O partido arquitetônico adotado considera a necessidade da execução em duas etapas. A primeira consiste na construção do bloco 
principal, tendo corno prioridade a construção dos cômodos que constituem a fachada frontal. A residência, implantada em terreno 
plano, com área de lazer voltada para o interior, foi projetada em diversos níveis para proporcionar movimento e urna boa vista para a 
área de lazer e o lago localizado à frente do terreno. Sua transparência privilegia a vista, sem tirar a privacidade, propiciando urna boa 
iluminação e ventilação natural. Tem a residência, no primeiro pavimento, a área social e de serviço, no intermediário a de estar íntimo 
e escritório e no último pavimento, os dormitórios. A garagem foi escavada, para não interferir no volume da fachada principal. 
Os dormitórios estão orientados para o norte voltados para a piscina e a suíte principal foi projetada com vista para o lago. 



Bruno Souza Dias 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1996 

Residência_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Implantação - Sendo um terreno irregular (uma fatia de 
pizza), procurei manter a casa paralela a um de seus 
recuos e utilizar a ponta do triângulo como reforço da 
perspectiva do terreno, aproveitando área de lazer e 
horizonte visual. Eixos: Manter cristalinos os eixos de 
circulação. Assim teria espaços amplos e obra simples. 
Volumetria: Autonomia e legibilidade dos volumes. 
Os volumes são determinados e seguem uma hierarquia cara. or ou ro a o, ance, mao e o Je os e 1gação para ev, ar qua quer 
alienação entre os volumes, tais como banco de concreto, pérgula e telhado. Transparência: Através de elementos de articulação, tive 
o cuidado de trazer o externo para dentro e levar o interior para fora. São estes o piso da sala que se estende, buscando a piscina no 
centro do jardim; o vidro da lareira que transforma o fogo em elo entre sala e terraço; a clarabóia que traz o espectro do azul do céu 
para o branco do forro; e o uso dos próprios eixos como busca de olhar. 

Stefânia Dimitrov, Danielle Klintowitz e Alessandra Pires 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1996 
Andreza Baroni e Caroline Bortoloto (colaboração) Escola da Cidade - Associação de Ensino de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (consultoria); 
Yopanan C P. Rebello, Waldemar Falcetta (projetos complementares); Márcia Benevento (playground); 
Alexandre Freitas e Alessandra Custódio (paisagismo); Carine Canavesi (projeto Gráfico para exposição na Bienal) 

Espaço Criança Esperança_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Implantado no Jardim ngela, 60 distrito mais populoso e violento da cidade, o projeto constituiu-se da elaboração de novos 
equipamentos, núcleo multimídia e teatro e na reordenação de um espaço existente de 40.000 m1. Por estar neste bairro, o projeto se 
propôs a ser o vazio que a metrópole roubou do cidadão. Os novos edifícios foram implantados no gramado central, preservando-o 
integralmente. A visualização do conjunto foi favorecida e o solo permeá · · ~o direta com os 
galpões de oficinas existentes. O diálogo entre o novo e o antigo criou a 
continuidade na paisagem. Optou-se pela implantação de um teatro de 
arena ao ar livre: uma praça aberta para a cidade. Sua localização' 
acompanhou a curva de nível do terreno, transformando o entorno urbano 
em platéia, que se constitui de finos bancos de concreto incrustados no 
gramado. Os novos edifícios foram elaborados com materiais baratos e 
usuais na região, criando uma nova solução formal para a área. 
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Silvana Sousa Nilo Bahia Diniz 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1978 

Projeto de Recuperação da Escola Estadual Silva Jardim no Tucuruvi 
Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O projeto realizado teve como objetivo principal a reestruturação da 
escola no seu conjunto, incluindo o prédio original (projetado por J. M. 
Silva Neves, na década de 30) e outros blocos criados na sua expansão, 
conforme orientação geral da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação). Assim, previu-se a melhoria das instalações em geral, além 
da valorização do edifício original. A característica urbana da Silva 
Jardim - seja no domínio da paisagem, seja na influência social que exerce - apresenta especial interesse pela possibilidade de articulação 
com a 'praça' criada, há tempos, junto à sede da subprefeitura da região. Integrante do imóvel da PMSP (Prefeitura do Município de São 
Paulo), essa área livre já abrigou o acesso original da escola, tendo sido removido ao longo do tempo. Uma adaptação para seu retorno é 
possível. E benéfico à circulação - interna/ externa - além de trazer maior segurança aos usuários da escola, dessa forma mais protegidos 
do intenso trânsito existente no seu entorno, onde, aliás, fica outra 'praça' denominada Flávio Império. 

Márcia Domene 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1981 

Residência Tamboré 3_Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_Local: Tamboré 3, Santana de Parnaíba, SP, Brasil 
Para erguer os 1000 m2 da Residência Kok em condomínio da Grande São Paulo, a arquiteta Márcia Domene recorre a quatro recursos: leveza, 
cinzelamento das formas, flexibilidade espacial e transparências, conciliando os melhores valores de campo e metrópole. A casa, implantada 
num lote de 4800 m2, estaria exposta à insolação acentuada não fossem os brises-soleil na fachada frontal. As outras três exibem 
assimetrias num conjunto simétrico. A varanda ergue-se numa estrutura única. Essa opção realça a forma como elemento de destaque em 
todo o conjunto. O living reúne salas de visitas, estar e lareira. Construída com aço escovado, a lareira gira para dois ambientes, por meio 
de uma engrenagem que permite movê-la para uma sala ou outra. Explorando o pé-direito duplo, o vão-livre abriga uma biblioteca aberta. 
Neste contexto, a cor branca é imprescindível para compor jogo plásti~~,1..141.LL.W...!.W<,-I.IY....!.!.,:,!-.l<J,/.L\j lfJ1LiiWtôai~Q, ctll~ia,&l~ a o fulg-11,1.. ______ _,.._, 
dourado do Sol, ora o brilho prateado da Lua. 



Márcia Domene 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Mackenzie, São Paulo, Sp, Brasil, 1981 
André Youssef (colaboração) 

Adriano Carnevale Domingues 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, SP, Brasil, 1997 

Residência Carnevale Domingues_Data do projeto: 1999 / 2000_Data da construção: 2000_Local: Campinas, SP, Brasil 
O formato do terreno e a valorização de sua área livre resultaram numa implantação no fundo do lote, liberando a perspectiva do entorno. 
Desta forma, a fachada frontal fica voltada para o sudeste, prejudicado o aproveitamento da luz natural, levando à solução de fragmentar 
a cobertura e deixá-la visualmente permeável, criando rupturas da unidade que possui salas de estar, jantar e tv, cozinha, despensa, área 
de serviço, 02 dormitórios, 01 banheiro social, 01 suíte, oficina, atelier e churrasqueira. Nesta arquitetura, as partes interferem-se, quebram 
ângulos, invadindo e movimentando os espaços. As partes truncadas por pérgulas e planos descompassados cobrem como uma pele que se 
descasca, abre o int,erior e dá vida.ª sua essê pt?ndo.{~ ~:~JOJ¾,; JJJl ndo gastos de .. im como as placas solares 
que aquecem as aguas. A arquitetura ,,;,_-:::[.::<:;:~~'.'i~I~~~~ -===---

. ,;,~,.. .,.. ··~ .. ~,., )' , 
agora. rompida não u_ne geometrias para /•-.-::~'J-'.{/i,Ji~ ,'«. 
qual1f1car os espaços J_ust1f1cando-_os com . ··-.:::;f:~~ .flP 
ambientes, mas movimenta os l1m1tes 
muda a percepção. 1 

~ - . 
.... !i:S=7"·_"2j;.~:,--,, : 
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Marco Donini e Francisco Zelesnikar 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1980 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1993 

Edifício Palazzo Ducale_Data do projeto: 1997 _Data da construção: 2001_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Ed. Ducale em São Paulo se destaca pelo desenho limpo. A volumetria do bloco é permeável, 
marcada pelas barras de alumínio nos peitoris e pelo desenho curvo dos terraços. A estrutura 
plana permitiu que o revestimento da torre continuasse pelos tetos externos. O grafismo é 
acentuado pela incidência solar e suas linhas de sombra. Quase que inteiramente, de forma 
inédita, o prédio foi revestido com pastilhas de vidro transparente, criando profundidade com 
dois tons de argamassa. O contraponto surge no uso do mármore lixado em alguns planos 
verticais. Os pavimentos térreo e primeiro somam um volume cilíndrico à fachada posterior e 
suportam a cobertura em vidro sobre a piscina. O traçado interno das unidades assegura o · 
caminho ao redor das caixas verticais de circulação, amenizando os limites entre ambientes e 
flexibilizando sua ocupação. Consideramos ser este um projeto oportuno, inserido à cidade 
como proposta contemporânea, marcada por leveza e transparência. 

Marco Donini e Francisco Zelesnikar 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1980 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1993 

Competition 0scar Freire - Anexo_Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
A Competition Oscar Freire foi a segunda academia de ginástica projetada para a rede, em 1993. 
O projeto apresentado é nomeado "OF Anexo", executado em 2002 em terreno contíguo. Seu maio 
triunfo foi o resultado alcançado pelo entrosamento entre os elementos metálicos e a vedação 
em vidro das três faces do novo volume. Entre a continuidade discreta do existente e a 
intervenção explícita (com diferenças que traduzissem a defasagem da década que afasta os 
projetos), optamos pela última, acreditando ter evitado um agigantamento de proporções e 
mostrado ser possível a convivência do novo com o mais novo ainda. Por esta razão 
apresentamos esse trabalho destacado do todo, atribuindo-lhe autonomia de Projeto de 
Intervenção. A área ampliada é de 770 m2, divididos em três pisos superiores para as atividades 
da academia e o térreo com lojas para a rua. A academia pretendia maior exposição de suas 
atividades e o efeito "vitrine" criado passa pela estrutura e chega ao usuário. 



Monica Drucker 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1985 ' 

Residência em São Paulo_Data do projeto: 2001 _ 
Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Em um terreno de formato triangular, com 40% de declividade e em 
esquina, a casa foi implantada de tal forma que estas características 
tornaram-se suas aliadas. A organização em três pavimentos possibilitou 
a todos os compartimentos boa iluminação e ventilação, além de uma 
vista panorâmica que compreende um grande parque e o skyline da 
cidade. No andar inferior foram instaladas garagens, área de serviço e de-=poi:::.,s:;:;it·o.~N--o-a-ndar intermediário, salas de estar, Jantar, home theater, 
escritório, cozinha, varandas e piscina. No superior, mezanino em planta curva e quatro suítes. Inspirada na arquitetura dos anos 20, a casa, 
toda branca, acaba por se destacar na paisagem local. No entanto, sua contemporaneidade se faz presente pela total transparência 
adquirida com grandes panos de vidro e pelas tecnologias empregadas na construção, como o uso de energia solar, captação de águas 
pluviais para reaproveitamento e de uma porta curva em planta de alumínio branco com vidros também curvos. 

João Guilherme Ficinski Dunin 
Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil, 1983 

Unidade de Descentralização da Prefeitura Municipal de Curitiba_ 
Data do projeto: 2000_Data da construção: 2001_Local: Curitiba, PR, Brasil 
Podemos nos referir à cidade visualizando sua totalidade - com entornas mais ou menos definidos - ou caracterizá-la por um conjunto de 
pequenos fatos urbanos que possuem formas e limites próprios. Tais fatos urbanos estão representados neste projeto com sua função, suas 
estruturas social e cultural e sua paisagem urbana - formada por espaços públicos abertos e fechados. O foco principal desse projeto é a 
busca da convergência, do encontro, da reunião pela rua, e sua função social como caminho da informação e da formação. Um eixo 
principal, um traço simples, congrega e distribui seus ele · · ' · · 
culturais - quadra de esporte multifuncional e pequeno 
auditório - até os serviços emergenciais do bairro - posto 
de saúde 24h, administração regional, corpo de bombeiros e 
guarda municipal. Trata-se de uma rua coberta na qual 
procuramos estabelecer uma hierarquia, uma organização 
na distribuição de suas funções públicas. 
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Isabel Duprat 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1978 
Skidmore Owings & Merril (projeto de arquitetura) 

Edifício BankBoston - Projeto de Paisagismo_ 
Data do projeto 1999/2001_Data de construção: 2001/2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Implantado em uma área de aproximadamente 10.000 m1 , o jardim da Sede do BankBoston, situa o à Av. hucri Zaidan, , em São aula, 
foi concebido como um bosque. O projeto busca, nas suas linhas, integrar-se com a arquitetura, através do traçado dos seus caminhos, na 
seleção de materiais caracterizando os diferentes usos, na disposição das praças e dos estares, nos desenhos dos espelhos d'água, jatos e 
pequenas cascatas que envolvem o acesso principal e percorrem o parque. Realizado em sua maior parte sobre laje, o jardim foi viabilizado 
por um projeto estrutural que atendeu às necessidades de volume de terra adequado a cada planta escolhida. A vegetação selecionada 
apresenta um caráter educativo, ao resgatar as espécies nativas de nossas matas que desapareceram do nosso repertório vegetal. Este projeto 
oferece à cidade um novo olhar sobre os espaços livres institucionais privilegiando a qualidade de vida de seus habitantes. 

Lindamar Elias e Núria Roso 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1986 

Residência Diniz_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001_Local: Guarujá, SP, Brasil 
Programa: Para um casal com três filhos adolescentes que resolveram morar em um condomínio fechado no litoral de São Paulo. 
Preservação da mata Atlântica local sem agressão ao terreno de acentuado aclive. Todos os ambientes com vista para o mar. Integração 
das áreas sociais/ salas/cozinha/varanda. Partido Adotado: Arquitetura de caráter tropical - grandes beirais, materiais ecológicos e 
nacionais. Conforto térmico com farta ventilação cruzada. Devido ao acentuado aclive do terreno optou-se por uma estrutura leve, de 
madeira tratada. Estrutura: Malha de pilares (madeira 
jatobá) de 17x17 cm com vãos de até 4,50m apoiados em 
bases de concreto armado revestidas com pedras da 
região. As lajes moldadas no local são apoiadas sobre 
barroteamento de madeira. Instalações: Para facilitar a 
manutenção das instalações, as prumadas hidráulicas e 
elétricas foram concentradas na parte posterior da casa,. 
do lado externo. 



Edson Jorge Elita, Gustavo 
Lanfranchi e José Carlos Serroni 
Faculdade de Arquitetur2. e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1971 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Carlos, São Carlos, SP, Brasil 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1977 
Abra hão Sanovicz (consultor) Joana Fernandes Elita, Cristina Mecchi, 
Alexandra Otero, Adilson Viviani (colaboração) 

Teatro do Colégio Santa Cruz_Data do Projeto: 2001 _Data a cons ruça o: _ oca : ao au o, ras1 
Integração urbana e social_A necessidade do Colégio Santa Cruz era construir um teatro que pudesse ser utilizado em atividades curriculares 
e que fosse aberto à comunidade, num campus com 55.000,00 m2, no bairro de Alto de Pinheiros em São Paulo, com alta densidade de vegetação. 
A proposta de integrar urbanisticamente o novo teatro a um "santuário" microclimático e ao circuito cultural da metrópole paulistana determinou 
a implantação, que permite acessos e fluxos alternativos para o uso específico pela escola e independente e exclusivo para o teatro. 
Metrópole cosmopolita e a relação palco / platéia_O projeto, a fim de atender à crescente solicitação por espaços teatrais não somente 
convencionais, vivida pela metrópole culturalmente cosmopolita que é São Paulo, prevê, além dos tipos tradicionais como palco italiano, 
elisabetano, arena e passarela, perspectivas para possibilidades cênicas ainda não conhecidas, estimulando a pesquisa na área. Foi criada uma 
sala com volume interno da platéia de 20 metros x 20 metros e altura de 13 metros, com 480 lugares, sendo uma platéia fixa de 210 lugares, uma 
platéia inferior desmontável de 120 lugares e balcões e galerias com 150 lugares. O palco, nivelado com o acesso do público, define uma ruptura 
com a divisão palco / platéia, mesmo na configuração de palco italiano: a platéia avança sobre o palco e este sobre a platéia. 
Sistema construtivo_O sistema construtivo consiste em superestrutura em concreto moldado in loco, estrutura metálica de cobertura, paredes 
isolantes duplas de tijolos cerâmicos à vista e caixilhos de alumínio, vidro e venezianas. 

Lauresto Esher e Francisco Spadoni 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1967 
Faculdade de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, SP, 1984 
Selma Bosquê (colaboração); Paulo Giaquinto (consultoria) 

Instituto Presbiteriano Mackenzie Plano Diretor - Campus Tamboré_ 
Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_Local: Barueri e Sant'Ana do Parnaíba, SP, Brasil 
O Instituto Presbiteriano Mackenzie terá, em Barueri-SP, um novo campus, com gleba de 750.000 m1 e capacidade para atender a cerca de 
25 mil alunos. Aproveitando o relevo acidentado e a pré-existência dos lagos, o projeto propõe o mínimo de movimentação de terra, 
preservando as características do terreno. O programa para o conjunto prevê edifícios educacionais, biblioteca, laboratórios, auditório, 
capela e centro olímpico. O projeto cria um grande pátio longitudinal que organiza o conjunto arquitetônico. Na parte central, conec.t8Jl(11,. 'la _ _,___,,.,....,-,.,......,.....,,,.._,,,.,..,, 
universidade a um espaço comunitário, será construído o maior 
e mais imponente edifício do conjunto - o edifício ponte sobre 
um dos lagos, com 20m de largura e 300m de comprimento. 
O plano urbanístico prevê o acesso de automóveis a cada 
edifício, exclusivamente por um anel viário que circundará o 
campus e passará por baixo das construções suspensas onde 
existirão bolsões de estacionamento. 
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Lauresto Esher e Francisco Spadoni 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, 1967 
Faculdade de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, Campinas, SP, 1984. 
Selma Bosquê (colaboração); Paulo Giaquinto (consultoria) 

Instituto Presbiteriano Mackenzie - Plano Diretor 
Campus São Paulo_Data do Projeto: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Campus Mackenzie São Paulo conforma uma notável ,-.,,, 
gleba urbana, com mais de 60.000 m1 de superfície e área 
construída de 103.000 m1. Recebe diariamente cerca de 
30.000 pessoas em suas atividades prioritárias de ensino. ,_ 
e pesquisa. A preocupação com seu histórico de, ..-- .. ,_....,.. ... 
crescimento desordenado, baseado em ocupações espontâneas e imeêfíãfistas, fez com- que ~ ";dminTstração do Instituto propusesse a 
concepção de um Plano Diretor que fornecesse subsídios estratégicos de expansão do Campus. Esse projeto adotou a ampliação da 
densidade construtiva através da verticalização das áreas voltadas para as ruas e a liberação de espaços no interior do campus, 
ampliando as áreas de uso coletivo. Os novos edifícios destinam-se à ampliação do número de vagas à universidade, além de um novo 
Ginásio de esportes vertical. O cenário final prevê a ampliação da área construída em 94 %. O projeto prevê a interligação com a nova 
estação do metrô, que estará dentro do Campus. 

Miriam Escobar 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1977 

Restauração, reforma de imóvel histórico e construção de estúdio de som 
Data do projeto: 1992_Data da construção: 2000_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Trata-se de um sobrado construído no início do século XX, um exemplar da 
arquitetura eclética praticada em São Paulo, configurado através de um pavimento 
térreo suporte de atividades complementares da vida doméstica e do pavimento 
superior, que abrigava a residência da família. A proposta é destinar o sobrado 
existente e o novo galpão a ser instalado no fundo do lote a estúdios de pós-produção 
e de gravações. O sobrado abriga salas de composição, pós-produção e uma sala de 
pé direito duplo para jam section; ainda, atividades de apoio, cozinha, refeitório, 
banheiros. O partido arquitetônico adotado no sobrado inclui o restauro das fachadas 
principal e lateral, o acréscimo de um volume complementar que substitui um trecho 
encontrado em ruínas e a inserção de uma estrutura metálica autônoma e aparente 
que sustenta as lajes de piso das salas de pós-produção. O galpão revela uma 
tipologia fabril do início do século XX. 



Luiz Carlos Esteves 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, 1981 

Projeto Sul: Concepção Geral_ 
Data do projeto: 1993_ 
Data da construção: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
A Linha C e a l3 Etapa da Linha 5 se caracterizam por serem proJe os me ro errov1anos 1mp an a os a ceu a e o, sen o a 1n a em supe 1c1e 
e a Linha 5 predominantemente em elevado, tendo um pequeno trecho em túnel. Tanto para a Linha C como para a Linha 5, procurou-se uma 
unidade formal no conjunto das estações que lhes proporcionasse identidade. As principais diferenças encontradas em cada uma das estações 
resultam da forma de implantação e da necessidade de identificação de cada uma delas. Na Linha C, implantada às margens do rio Pinheiros, 
especial cuidado foi tomado de forma a minimizar sua interferência na paisagem. Na Linha 5, predominantemente em elevado, buscou-se 
adequar o desenho dessas estruturas, de grande porte, à escala urbana. As estações, a despeito de sua forte presença numa região de ocupação 
desordenada e amorfa, inserem um elemento ordenador, trazendo identidade ao local. Uma característica comum às duas linhas é o uso de 
estruturas em aço, pelas suas características de leveza e pré-fabricação. A concepção das estações se orientou por requisitos básicos de um 
sistema de transporte público de alta capacidade, ou seja, rapidez, eficiência, segurança e conforto dos passageiros. Procurou-se pautar os 
projetos pela funcionalidade e simplicidade, principalmente no aspecto construtivo. As estações se compõem de um conjunto de unidades 
autônomas de volumetria simples, facilmente identificáveis e de desenho perene. O esquema de circulação, bastante objetivo, caracteriza os 
espaços realmente como locais de passagem. Com isso, as estações resultaram bastante compactas, mas ao mesmo tempo com espaços de 
circulação dimensionados com muito conforto. Esses fatores proporcionaram economia na construção e eficiência no uso do espaço. 

Paulo Faccio Neto e Pedro Dias de Abreu Neto 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, DF, 1978 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, DF, 1983 

Residência em Barão Geraldo_Data do projeto: 2001_Data da construção: 2001_Local: Campinas, SP, Brasil 
Este projeto localiza-se em um dos cinco condomínios fechados implantados na Fazenda Rio das Pedras, tradicional fazenda de café da região 
de Campinas. Compõe-se de dois blocos. No principal, com acesso pelo eixo longitudinal, que é ordenador da composição, situam-se os 
dormitórios e áreas de apoio à piscina, a meio nível abaixo da rua. Acima deste, articulam-se as áreas de vivência em torno da varanda, como 
na casa tradicional brasileira. A edificação, como mirante e marco referencial, dialoga e harmoniza-se com a paisagem natural por contraste. 
Volumes em formas primárias marcam e delimitam o espaço construído, que é artificial por definição, em contraposição ao ambiente natural. 
As fitas horizontais em concreto aparente 
estruturam e organizam o volume determinando 
alturas e proporções do conjunto. Os usos de 
normas clássicas, juntamente a procedimentos 
provindos da linguagem moderna, são referências a 
precedentes clássicos e modernos que se fundem 
na procura da linguagem contemporânea. 
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Paulo Faccio Neto, Luis Antonio C. Magnani 
e Pedro Dias de Abreu Neto 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1976 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, DF, 1978 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, DF, 1983 

Projeto de Restauração do Planetário do lbirapuera_Data do projeto: 2002-2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Planetário do lbirapuera, projeto dos arquitetos Roberto Tibau, Eduardo Carona e Antonio Carlos Pitombo, criado no início da década de 50, 
possui formas e estruturas muito singulares - cúpula de concreto armado semi-esférica, coberta por estrutura radial de arcos parabólicos 
de madeira laminada e cobertura de alumínio. O projeto de restauro busca consolidar a imagem da edificação, eliminando problemas 
construtivos, de infra-estrutura e recuperar os materiais desgastados. Resgata o espaço interno para o público através da criação de um 
novo mezanino, ampliado e voltado para o uso de exposições, eventos e convívio, alocando as funções administrativas e serviços para o piso 
inferior. Os novos equipamentos de projeção serão de alta tecnologia. Para os acabamentos, especificamos materiais representativos dos 
recursos naturais de nosso país, como o basalto para os pisos e lâminas de madeira certificada para o acabamento das paredes. O novo forro 
permitirá a visualização das duas cúpulas. 

Wilson Flório e Ana Maria Tagliari Flório 
Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1986 
Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 2002 

Projeto de uma Residência Urbana_Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O conceito proposto para esta residência consiste em tratar todos os espaços por formas auto-similare 
trapezoidais não ortogonais entre si, inspirados nas múltiplas direções dos traçados e fluxos viários da 
metrópole. As sobreposições, colisões e interceptações de espaços decorrentes das constantes mudança 
geram novas perspectivas, de ângulos inusitados e não paralelos entre si. A arquitetura desta residência, 
destinada a um artista plástico que reside em São Paulo, toma essa liberdade formal-espacial, refletindo a 
dinâmica de uma grande metrópole. O equilíbrio dinâmico decorrente dessa composição possibilita gera 
espaços surpreendentes. A compreensão somente se dá ao fazer o percurso interno, descobrind 
sucessivamente espaços de dimensões variadas e com alternâncias de pé-direito. Geometria de curvatura 
variável, a forma transgride o cartesianismo dominante nos espaços de nosso cotidiano e propõe-se a repensa 
criativa mente o modo de conceber espaços fa mi I ia res. 



Toni Follina 
Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, ltália,1970 

Fish Market lslet in Treviso - A ilhota do Mercado de peixes , · t 
de Treviso_Data do projeto: 1999_ 
Data da constrnção: 2OO2_Jocal: Treviso (Itália) 1 

Em 1846, uma ilhota art1f1c1al em meio ao Rio Botteniga, à altura' , 1 
da cidade de Trev1:º· fora projetada por Francesco Bomben, que ':ril!: 
recebera a Incumbenc1a de criar um novo mercado de peixes para 
a cidade. Bomben dividiu a ilhota em quatro partes iguais, 
separadas por passadiços. Com o passar do tempo, porém, a áre,_a- ,-.01--s-e deter1orando, a·te que em 1 coube a Toni Follina apresentar um 
projeto de revitalização. Se o propósito era preservar tanto o cunho histórico do local como o layout original, Follina não perdeu de vista, porém, 
a firme intenção de transformá-lo em um moderno espaço multiuso. A ilhota continuaria sendo um espaço comercial durante as horas de 
funcionamento do mercado, mas passaria a abrigar uma praça arborizada, com agradáveis cafés a céu aberto, circundados por cursos d'água, 
pelo passeio público e um centro de eventos para as ocasiões especiais. Quanto à forma da ilhota - que segundo o projeto de Follina lembrava 
o de uma barca - a mesma adaptou-se perfeitamente à criteriosa geometria estrutural de Bomben, o todo sendo preservado, incorporando, 
porém, a transformação do passeio perimetral, que se antes ficava reservado para permitir o acesso ao mercado, agora transformava-se em 
bela promenade, favorecendo aos palácios históricos nela situados serem contemplados da margem oposta do rio. 

Antônio Cláudio Pinto da Fonseca, Lêda Brandão 
de Oliveira, Vera Lopes de Oliveirae Ruth Verde Zein_menção honrosa 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1976 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1976 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1986 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1977 
Vanessa César (colaboração) 

URBANIZAÇÃO COM CASAS-PÁTIO_Data do projeto: 2OO2-2OO3_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A idéia de realizar esta apresentação surgiu com a contratação de nosso escritório para a execução do projeto para uma casa em São Paulo cujo 
programa, além dos compartimentos de usos comuns a todas as casas, manifestava o desejo de uma casa totalmente de vidro sem, contudo, perder a 
privacidade e a segurança. Surgiu, então, a opção de se construir um tecido de espaços cobertos e descobertos que ampliasse a convivência entre o 
interior e o exterior mas que produzisse um contato com a rua bastante reduzido. De quebra, a solução proporciona o estabelecimento de um 
micro-clima próprio às casas com pátio, condizente com as peculiaridades de nosso clima tropical, que nos dá ensejo de estudar parâmetros ecológicos 
da arquitetura. O pátio, a um só tempo, fornece luz natural em abundância e protege contra a insolação excessiva; introduz entradas e saídas de ar que 
facilitam a ventilação natural e auxilia no controle da umidade. Em meio ao desenvolvimento do projeto percebeu-se que esta tipologia apontava para 
uma solução de caráter eminentemente urbano que se insere em uma tradição de mais de 5 000 anos e pode ser encontrada nas mais variadas culturas, 
seja do ocidente, seja do oriente. Assim, passamos a desenvolver estudos de implantação em áreas diferentes. Utilizamos, para o estudo, quadras em 
meio ao tecido central da cidade, mostrando sua inserção no tecido pré-existente, com aumento de densidade populacional sem perda de qualidade do 
espaço e sem diminuição da área construída. De outro lado, conscientes de que o déficit habitacional na cidade de São Paulo é crescente (mais de dois 
milhões de unidades de moradia em 1998) e que sua ocupação alcançou praticamente · · · · ja.rw., ª · · 
encostas da serra da Cantareira ao norte ou nas áreas de mananciais ao sul, decidimos 
propor, também, um estudo em área pública situada em zona de preservação de 
manancial da zona sul paulistana. Os cursos d'água que fazem parte da bacia hídrica 
do rio Pinheiros e das represas Billings e Guarapiranga podem ser recuperados como 
mananciais importantes para o futuro da metrópole. Ao mesmo tempo, podemos, num 
projeto exemplar de urbanismo e habitação social, promover o adensamento residencial, 
sem remoção do morador, com um partido horizontalizado, evitando promover uma súbita 
mudança na cultura do morar deste cidadão. Aproveitamos para propor a criação de 
espaços comuns de preservação de vegetação ciliar, garantindo a permanência de áreas 
de utilização coletiva para usufruto dos moradores do local e dos bairros lindeiros. 
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Marcos Antonio Fonseca 
Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, RJ, 1994 
Foto_Acervo de criação do Museu da Vida 

Museu da Vida_Data do projeto: 1999-2003_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
O conceito atual que prevalece, Centro Interativo de Ciências, preocupa-se com a 
popularização dos avanços científicos e tecnológicos recentes, estimulando o 
interesse do público em uma aprendizagem não - formal, de modo atrativo e de fácil 
compreensão, privilegiando aspectos contemporâneos da Ciência no lugar da visão 
histórica. O projeto do Museu da Vida segue tal tendência, definindo a arquitetura 
como catalisadora de uma equipe multidisciplinar, formada por Arquitetos, 
Designers, Físicos, Biólogos, Pedagogos etc. Informar e educar em ciência, saúde e 
tecnologia de forma lúdica e criativa, através de atividades interativas é o objetivo 
primordial do Museu da Vida. Apresenta nove espaços funcionais, no campus da 
FIOCRUZ em uma área de 25.000 m2: o Centro de Recepção, a Biodescoberta, o 
Ciência em Cena, o Parque da Ciência, o Castelo, o Pombal, a Trilha ecológica, a 
Reserva Técnica e a Sede Administrativa em benefício do espaço para o uso público. 

André de Moura Leitão Cerejeira 
Fontes e António Jorge de Moura Leitão Cerejeira Fontes 
Escola Superior Artística do Porto, Porto, Portugal, 1998 
Escola Superior Artística do Porto, Porto, Portugal, 1999 

Projeto Homem - Centro de Solidariedade de Braga_Data do projeto: 2000-2001_ 
Data da construção: 2002-2004_Local: Braga, Portugal 
Na parte alta de Braga, visualizam-se diferentes estratos temporais da cidade. É neste lugar que se constrói o edifício, conectado com essa 
memória visual. Não se trata de converter estes fragmentos temporais em edifício, mas precisamente o contrário, entender que o legado do 
passado é uma estrutura latente, um tecido que se prolonga até o local presente. A conexão desses tempos acontece nos pátios do edifício, 
locais de atividade social do centro, como repetição e prolongamento dos locais de atividade na cidade. Essas conexões estão registradas 
de forma não-explícita nas mudanças de pavimento, na suJtração de massa construtiva na construção, prolongando-a para a cidade. 
Praça, principais arruamentos, edifícios e enquadramentos 
paisagísticos. Esta relação cidade-edifício, além de formal, 
é também social. Um projeto para a recuperação de 
dependentes de tóxicos assume a mesma relação, mas de 
fragmentos da vida na cidade a seus pés. 



Fernando Forte, Rodrigo Marcondes 
Ferraz e Lourenço Gimenes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 2003 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 2002 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 2001 

Edifício Multifuncional_Data do projeto: 2001-2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O edifício atende um salão de uma rede de cabeleireiros com várias lojas estabelecidas em São Paulo. Mais que um salão, criou-se uma 
linguagem de edificação que se tornasse padrão da rede. Ao salão foi reservado o térreo e, no pavimento superior, previu-se espaço para 
locação. O subsolo é estacionamento terceirizado. Outros condicionantes projetuais foram facilidade de manutenção e uso correto de recursos 
(iluminação natural, aquecimento a gás e captação de águas pluviais). A iluminação natural guiou a concepção: as entradas dos dois 
andares dispõem de iluminação zenital e a lateral do edifício é uma grande cortina de vidro. Para controlar a insolação nessa fachada (Norte) 
e criar um microclima adequado, optou-se por um jardim linear, protegido por brise em gradil metálico que, juntos controlam iluminação e 
temperatura. Graças ao atirantamento da estrutura, foi possível criar um estacionamento flexível. A leveza da parte suspensa do edifício 
equilibra a rigidez da porção frontal da edificação. 

Brunete Fraccaroli 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1987 

Restaurante Yabany_Data do Projeto: 2002/2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A marca registrada desse inusitado restaurante japonês de 1.000 m2 é composta pelo contraste entre os materiais, tais como aço e vidro, 
madeira e fibra e cores como laranja e pink. O atraente jogo de cores e formas é valorizado pela transparência adotada pela arquiteta 
para criar um espaço amplo e moderno, sem fugir da tradicional cozinha japonesa.Para criar um clima atraente, foi construído um 
grande galpão com pé direito duplo além de um mezanino onde uma iluminação natural decorrente de um enorme pano de vidro laranja 
na fachada e na cobertura resulta numa luz quente e dinâmica que envolve todo o interior. É no mobiliário que se evidencia um traço 
cosmopolita muito marcante. Logo à entrada, no salão principal, na espera e no bar associam-se balcões de madeira e vidro com 
banquetas enfileiradas. No mezanino, o convite ao coletivo se repete, embora numa linguagem mais privé, onde um tatame abriga mesas 
em madeira e almofadas para fazer um contraponto com as mesas de_yi and.aL.inferiUL AssiIT4-:é com o jogo de luzes e. 
amplo restaurante, onde a mescla de materiais cria uma , § 
linguagem extremamente contemporânea, gerando ângulos 
inesperados, formas originais e transparências surpreendentes. 

' ---, .. ; 
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Cristina Francisco 
e Alisson Macedo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1989 

Agência de Publicidade - Zero 11 _ 
Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001 _ 
Local: São Paulo, SP, Brasil _ _ 

...,_m:;;..,,,.....,;.,,-'-"' ,-.---,-__.. ........... --. ...... ~ c:z::;,.=,:-
lmplantada em um terreno de 20 x 50 m, reservamos uma arga faixa de jar 1m que acompanha toda a extensão atera da agencia como arma e 
inspiração para a área criativa e relaxamento e bem estar às demais, Entendemos que uma agência de publicidade, além de criativa e dinâmica, 
deve passar segurança e confiança aos seus clientes. Procuramos traduzir estas características através do jogo de formas, de cheios e vazios, de 
luzes e sombras. Na área operacional, usamos materiais leves, cores claras e uma volumetria rica e suave. Já na área da recepção, reunião e 
diretoria usamos materiais nobres e sóbrios, porém com volumes mais rígidos e estáticos. Uma característica presente em todo o projeto foi o 
uso da transparência, proporcionando uma total integração com o ambiente externo. 

Cristina Francisco 
e Alisson Macedo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1989 

Residência Unifamiliar - Emy e Kunio Ohara_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2002_Local: Barueri, SP, Brasil 
De programa tradicional, porém específico, esta residência buscou atender aos desejos de uma família de quatro pessoas. O partido pedia uma 
casa com linhas modernas e muita luminosidade, o que solucionamos com transparência e diversidade volumétrica, em que linhas curvas e 
formas retas criam um diálogo entre os setores funcionais. Uma grande empena curva faz a integração dos ambientes internos e externos, uma 
vez que percorre toda a área social e íntima da casa. Ela serve de referencial para o conjunto, pois com textura e cor diferenciadas, emoldura um 
grande painel de vidro que, em conjunto com o pé direito duplo da sala, reforça a integração com o exterior. 



Ariston Barreiro Franco 
e Regina Gomes Pereira 
de Vilhena 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil, 1985 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1984 

Centro Cívico de Jacareí_ 
Data do projeto: 2002_ 
Local: Jacareí, SP, Brasil 
O projeto para o Centro Cívico de Jacareí teve sua origem na necessidade de construção e operação e uma praça de atendimento ao 
público e expansão das atuais instalações do Fórum, Prefeitura e Câmara Municipal. O projeto, contrariando a proposta mais 
evidente, que seria a verticalização, tomou o partido de uma marquise em dois níveis, interligando os três edifícios existentes. Esse 
novo espaço não apenas supre a necessidade das ampliações, mas também preserva a silhueta original da praça, que integra um 
espaço coerente com a arquitetura original dos edifícios, realçada pela proposta paisagística, consagrando a inspiração modernista 
do conjunto. O pórtico, em sua centralidade, aponta para a Câmara Municipal - casa do povo - e foi idealizado para tornar-se o novo 
símbolo da cidade. O posicionamento ao centro nos permite a leitura da nova edificação e de suas 21 colunas como menção ao 
momento histórico que marca o início do século 21 para Jacareí. 

Celso Coaracy Dalprat de Moraes Franco 
e Felipe Francisco de Souza 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil, 1970 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP, Brasil, 2001 

Requalificação do Espaço Urbano ao Longo da Via Elevada Presidente Arthur Costa e Silva_ 
Data do projeto: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Quando São Paulo construía o elevado Costa e Silva (o "Minhocão") em 1972, outras cidades no mundo começaram a demolir suas 
expressways, funcionalmente substituídas por vias subterrâneas. Nosso estudo prevê o desmonte do elevado, transferindo o tráfego para via 
enterrada com grandes aberturas na laje, permitindo ventilação e iluminação do espaço subterrâneo, mantendo o tráfego local na superfície. 
Propõe-se a construção de edifício linear, integrado por três grandes segmentos marcados pela mudança de direção expressa pelo traçado 
atual do Elevado. Sob o edifício linear, grande passarela suspensa, tendo início no Largo Péricles, seguindo até a Praça Roosevelt, dando 
circulação contínua aos pedestres e acesso às prumadas. Várias edificações lindeiras serão demolidas, dando lugar a arque linear de 
largura variável, definindo jardins para onde as construções 
remanescentes podem se abrir com usos diversificados. Os edifícios 
mantidos serão interligados à "grande passarela", sendo os 
pavimentos abaixo da interligação adaptados para uso comercial, e os 
acima, residencial. O que se pretende com esta proposta é obter uma 
estética transformadora, que seja pertinente à da cidade existente. 
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Fernando Freitas e Gabriel Kalili 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, 1984 
Adriana Petti Simões, Ana Carolina Olival, Ana Laura Vieira de Camargo, 
Cristiane Araújo Porto, Fernanda Velloso Prestes de Mello, José Augusto Nunes, 
Melissa Lawrence (equipe técnica) 

Livraria Martins Fontes_Data do projeto: 1999-2002_ 
Data da construção: 1999-2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A composição espacial valorizando o pé-direito e integração dos espaços, pare es de livros contribuindo à estruturação visua o 
ambiente, e a utilização de materiais adequados à solução estrutural como o concreto aparente em laje delgada e maciça com recorte 
sobre o piso térreo, granito, ferro lixado e madeira como suporte ao livro definem a linguagem arquitetônica adotada para as unidades 
da Livraria Martins Fontes: Paulista, Vila Nova, Santos e Jaú. As fachadas de vidro aliadas aos grandes vãos em pé direito duplo 
garantem integração visual, redefinindo a proporcionalidade e as conexões dos espaços. Destacam-se: na Paulista, o espaço da 
Cambridge University Press - único fora da Inglaterra; na Vila Nova, o ponto referencial relativo ao seu entorno - Universidade Mackenzie 
e Sesc Consolação; em Santos, as "colunas de livros", propiciadas pelas dimensões e formas peculiares e na Alameda Jaú, voltada à 
bibliografia em inglês, a luz e a transparência no térreo do edifício em que se situa. 

Fernando Freitas e Gabriel Kalili 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1984 
Adriana Petti Simões, Ana Carolina Olival, Ana Laura Vieira de Camargo, Cristiane Araújo Porto, 
Fernanda Velloso Prestes de Mello, José Augusto Nunes, Melissa Lawrence (Equipe técnica) 

Rodoviária do Tietê_Data do projeto: 2001_Data da obra: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Com imagem de local degradado e com insuficiente oferta de serviços, o Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, apresentou, nos últimos 
15 anos, uma queda no número de usuários de 45%, também influenciada pela concorrência com os transportes clandestino e aéreo. 
O desafio de desenvolver o potencial comercial e de serviços do Terminal iniciou-se com uma intervenção qualitativa no espaço existente 
visando modernização, melhor e maior oferta de serviços, conforto e operacionalidade à 2ª maior rodoviária do mundo. O projeto priorizou uma 
implantação permitindo a apreensão global do espaço, minimizando obstáculos visuais com volumes curvos periféricos, "ilhas de conforto" 
definidas por grandes ovais em piso de alto tráfego em cor exclusiva, e poltronas com design ergonômico - áreas sinalizadas por 
comunicação visual repaginada. O sistema de iluminação, 
reformulado, tem a predominância de luz indireta, destaques em 
holofotes e sancas em áreas específicas. Consoante com a 
interface ao edifício existente, foram utilizados sistemas leves e 
industrializados, visando permitir avanços operacionais e dotar 
de flexibilidade um espaço que deverá estar apto à dinâmica de 
novas demandas. 



Alexandre Brasil Garcia, 
Carlos Alberto Maciel, Danilo Matoso 
Macedo e André Luiz Prado 
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 1997 
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 1997 
Escola de Arquitetura e U1 banismo da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 1997 
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 1998 
Marcos Baliero (paisagismo); Sivia Maciel (colaboração) 

Revitalização do Centro de Goiânia_Data do projeto: 2000_Local:Goiânia, GO, Brasil 
Os três projetos premiados no Concurso Nacional Attílio Corrêa Lima se fundamentam nos seguintes aspectos: 1_0 cuidadoso redesenho 
urbano, que reforce a importância do pedestre e minimize os conflitos pedestre x automóvel. 2_A reproposição das possibilidades de ocupação 
e uso do solo, de modo a ampliar a presença de cidadãos durante o dia e especialmente à noite e nos dias feriados, tornando o centro mais 
habitado e seguro. 3_A criação de equipamentos urbanos que promovam o uso intenso do espaço público como um grande equipamento de 
lazer para os cidadãos. A partir destas premissas, os projetos buscam recuperar a relevância do conjunto para a cidade reforçando seu papel 
estruturador de toda a área do setor central. Para isso foram cuidadosamente tratados diversos aspectos relacionados ao uso, como o 
paisagismo, a iluminação urbana e a regulamentação da presença do comércio ambulante. 

Alexandre Brasil Garcia, Carlos Alberto Maciel 
Éolo de Castro Maia e Maria Josefina Vasconcellos 
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, 1997 
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, 1997 
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, 1967 
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil, 1971 
Amílcar de Castro (consultoria); Flávia Roscoe, Patrícia Naves, Fernando Maculan, Leandro Augusto Campos, Felipe Coutinho (colaboração) 

Centro de Arte Corpo_Projeto premiado no 4o Prêmio Usiminas Arquitetura em Aço_Data do projeto: 2002_Local: Nova Lima, MG, Brasil 
Projeto premiado para o Centro de Arte Corpo no 4o Prêmio Usiminas Arquitetura em Aço, versão nacional, busca responder de modo ativo 
às questões impostas pelo sítio, pelos usos propostos, pela tecnologia da construção a ser empregada e pela necessária relação com as 
artes e a cultura contemporânea, ao definir um conjunto de volumes escultóricos em aço USISAC que complementa a paisagem do lugar. 
Procura estabelecer um conjunto de relações entre edifício, espaço e fruidor-usuário em diferentes âmbitos, desde a geografia e a cidade 
até o detalhe construtivo e tecnológico, passando pela caracterização cuidadosa do edifício e seus intervalos entre interior e exterior, e do 
espaço interior e suas demandas utilitárias. No projeto, o aço extrapola 
sua mera função de estrutura ou suporte: é elemento que enfatiza a 
estratégia da busca de uma síntese entre uma linguagem universal e 
as influências regionais, como a dança do Corpo, a contribuir para a 
construção de uma expressão contemporânea da cultura brasileira. 
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Leandro Ribeiro Martins Garcia, Leonard Grava, 
Ricardo Augusto Palmieri, Arthur José Alves da 
Silva e Michael George Wood Stachera 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Grande ABC, 
Santo André, SP, Brasil, 2001 

José Wagner Garcia 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1978 

Loft Santaella_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 
"A arquitetura não é apenas forma. Ao planejarem os espaços arquitetônicos, é preciso que os arquitetos levem em consideração as 
forças dinâmicas que determinam o desenvolvimento dos aconteci mentas e eventos cotidianos da a rq uitetu ra. Estes e outros fatores 
informes vão interagir durante o processo projetual, solicitando um novo tipo de forma arquitetônica. Uma forma flexível, maleável, 
fluida e animada, que esteja em constante transformação para atender as diversas demandas do espaço e as constantes mudanças 
programáticas, que não podem ser previstas de antemão. Toda a casa é interconectada por uma grande massa de vegetação interna, 
possibilitando ao usuário a fruição estética da vegetação q 
ambientes compartilham desta paisagem, que abole a idéia de 
"clausuras", típicas dos grandes centros urbanos." 

Andrea Moassab 



José Wagner Garcia 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1978 

MIB - Museu Itália Brasil_Data do projeto: 2001_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
O objetivo do projeto é criar um centro de difusão da cultura ítalo-brasileira 
contemporânea: um espaço cultural voltado para a realização, promoção e 
divulgação da produção tecnológica de ponta, daquilo que é representativo na 
cultura italiana contemporânea, colocando em perspectiva, também, a 
integração com a cultura brasileira. No plano cultural, a Itália sempre foi consid''"'er_,a..,.a ...... um..,_p-ar-ce.,.1r_o_p_nv ... 1,...e ... g1-a·,-o-p-elõ8rãsil, seJa pelo interesse 
que o país mantém pela cultura européia em geral, seja pela presença de modos de vida, cultura e tradições de uma numerosíssima 
coletividade de origem italiana que, há muitas gerações, se estabeleceu no país. Contudo, não há qualquer espaço representativo da cultura 
italiana que possa ter uma visibilidade nacional e internacional. Nesse sentido, a construção de um centro cultural voltado para a difusão da 
cultura ítalo-brasileira de ponta seria de extrema importância para ambos os países. 

Beatriz Barberis Giorgi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1976. 

Praça João Martins Filho_Data do projeto: 2002_Local: Jundiaí, SP, Brasil. 
Esta área, com formato triangular,sobe doze metros em direção à rua Francisco Pereira 
de Castro. Partindo desta topografia, criamos uma praça escalonada em patamares. 
Seu traçado organiza-se a partir de uma esplanada que contém uma queda d'água em 
forma circular, espelhos d'água e bancos para o lazer contemplativo, relaxamento e 
convivência. As rampas e escadas de acesso proporcionam aos pedestres passagem e 
os convidam aos locais de convívio. Criamos uma área gramada num patamar central, 
para recreação infantil e também áreas com massas de arbustos e árvores para 
colaborar com o sombreamento. Procuramos criar um pano de fundo para a praça, 
através de muros com formas orgânicas. A queda d'água está voltada para a av. Nove 
de Julho com a intenção de criar um cenário para contemplação dos transeuntes da 
avenida, que se tornou a preferida para as caminhadas dos moradores de Jundiaí. 

Av. Nov• de Julho 

10 20m 
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Beatriz Barberis Giorgi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1976. 

Praça Monsenhor Arthur Ricci_Data do projeto: 2002_ 
Local: Jundiaí, SP, Brasil 
Esta área já tem uma tradição esportiva, o futebol. Com formato 

~_.__ __, 
retangular, sobe ao fundo à esquerda, cinco metros em relação à----
av. Nove de Julho. Tirando partido da topografia, escalonamos ... ..,. ...... 

~-,-----,.,--,-r--r,--r,---,,.-;--------,---,-----,----.--~-,-,----------' 
quatro patamares de jardins e entre muros localizamos uma lanchonete e sanita rios pu 1cos. stes muros esca ona os, conten o Jar 1ns 
planos e em taludes, a lanchonete e floreiras, formam o fundo para a praça, junto aos vizinhos. A opção de criar uma área de alimentação 
teve a intenção de criar um atrativo para um local de convívio, bem como dar suporte aos esportistas usuários do campo de futebol. 
Criamos uma esplanada em frente e sobre a lanchonete, para mesas. Tiramos partido de um desenho de piso em degraus com cores 
diferenciadas, curvas e jardins para delimitar as áreas de alimentação e as áreas de lazer. Toda a área restantB é gramada. Criamos 
também uma área de recreação infantil como atividade de lazer e optamos em criar áreas arborizadas em volta da praça, para oferecer 
um espaço mais acolhedor para as atividades propostas. Para facilidade, reservamos uma área de estacionamento para doze carros. 

Elizabeth Goldfarb e Wilson Marchi Jr. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil,1975 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil,1991. 
Álvaro de Matos Tavares, Madalena Mattox, Marcelo Westerman, 
Ricardo Hariki (coordenação); Alexandre Delecrodi, Claudio Livreri, Dani Hirano, 
Francisco Willemar, Joel Rasera, Luiz Fernando Sabino, Priscila Napolitano, Raquel Arima, Renata 
Comin, Ricardo lwabe, Vanessa Targino e Yuri Oishi (colaboração) 

Duplex Oggi_Data do projeto: 2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Nessa torre residencial, em São Paulo, a arquitetura e o paisagismo sublinham a 
arborização da Rua Ministro Ferreira Alves. Com dois subsolos, térreo, anda 
intermediário e 22 pavimentos tipo, num total de 150 unidades, o Duplex Oggi troux 
soluções tecnológicas inovadoras. O projeto busca atender o novo morador urbano: 
jovem, solteiro, ligado às tendências do mundo atual. As inovações e os conceitos 
nasceram como resultado da forma irregular do terreno que acabou por gerar uma planta 
em Y, enriquecendo a volumetria. Prismas em dois tons de branco, com frisos executado~ 
na massa de revestimento destacam o design dos gradis metálicos. A planta tipo 
considera um centro triangular, com três áreas formando as faces do volume. Essa 
solução diminui as áreas dos corredores, aliviando a concentração de muitas unidades 
por andar. O projeto busca flexibilidade, oferecendo ao potencial comprador três opções 
de plantas para o apartamento de dois dormitórios. O térreo agregou conceitos de 
hotelaria, com lounge e uma cozinha gourmet, área de fitness, sauna, ofurô e sala de 
massagem. A área externa valoriza a área de lazer com quiosques, espaço para 
meditação, praça de convivência e jardins. 



Elizabeth Goldfarb e Wilson Marchi Jr. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil,1975 ' 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil,1991. ' 
Álvaro de Matos Tavares, Madalena Mattox, Marcelo Westerman, Ricardo Hariki (coordenação); 
Alexandre Delecrodi, Claudio Livreri, Dani Hirano, Francisco Willemar, Joel Rasera, Luiz Fernando 
Sabino, Priscila Napolitano, Raquel Arima, Renata Comin, Ricardo lwabe, Vanessa Targino e Yuri 
Oishi (colaboração) 

Grand Bay_Data do projeto: Abril de 2001_l ocal: Santos, SP, Brasil 
O edifício Grand Bay, em Santos, recorre à implantação diagonal para explorar a relação 
do prédio com o entorno, tirando partido das visuais proporcionadas pelos terraços 
curvilíneos emoldurados por pastilhas em dois tons de azul e branco. Para evitar as 
dificuldades com escavações, foi projetado um estacionamento para veículos em subsolo 
semi-enterrado e num pavimento acima do térreo - o mezanino - elevando o primeiro 
pavimento tipo a uma altura de sete metros e meio em relação ao nível da rua. 
Os apartamentos, compostos de quatro dormitórios, contam com living room ampliado 
pelas esquadrias, aberto ao terraço com churrasqueira. O duto da churrasqueira;. 
funciona como elemento de fachada e como um plenum que aspira a fumaça. Em todo 
os apartamentos, nas áreas íntimas e sociais, serão instalados aparelhos d 
ar-condicionado split. Na cobertura estão localizadas as áreas de lazer e convivência, com 
privacidade garantida por amplos caixilhos envidraçados, aproveitando o panorama d 
Oceano Atlântico santista, e protegendo contra os ventos. 

Maria Cecília Barbieri Gorski 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1976 

MAC / USP - Projeto e Obra de Reforma_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2000_local: São Paulo, SP, Brasil 
O Museu de Arte Contemporânea da USP recebeu, no ano de 2000, recursos da Fundação para Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp) para implantação da modernização da infra-estrutura, visando abrigar e proteger adequadamente seu acervo. O projeto de 
reforma teve como ponto de partida as instalações de infra-estrutura e a definição de diferentes áreas expositivas. O galpão de exposições, 
anteriormente difuso, foi compartimentado por paredes duplas de gesso acartonado, que abrigam dutos de ar-condicionado. O hall do 
museu foi expandido, articulando café, loja e um auditório. Este conjunto pode ter atividade independente do funcionamento do museu. 
Na fachada, as pequenas aberturas e volume fechado de alvenaria com tímidas janelas foram substituídos por uma ampla superfície de 
vidro contínuo. Adotou-se a resolução de manter componentes do d · · · · -
a laje-dobradura que se nota no teto das galerias. 



1 

310 

Luciana Tomas Guersi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1988 

Residência Sobrosa_Data do projeto: 2002_Data d 
construção: 2003_Local: Mogi das Cruzes, SP, Brasil 
Luciana Tomas, com total liberdade, desenvolveu um 
partido atual e inovador em relação às demai 
construções do condomínio onde se situará a residência; 
abusou dos panos de vidros para a contemplação da 
mata virgem em frente à casa e da presença marcante 

-
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da estrutura na fachada da construção. Como seus mora ores em uma vida social ativa, o proJe o possui um es u o cu1 a oso e 
distribuição de áreas, otimização e funcionalidade. Na área externa temos piscina, deck, solarium, churrasqueira e vestiário, ligados à 
cozinha que atende também ao jantar e home theater, sala de lareira, varanda, que nos conecta à área de lazer, sala de som e tv e uma 
entrada para hóspedes com suíte ligada por uma porta balcão a um jardim externo. A garagem localiza-se no subsolo. No pavimento superior 
desenvolve-se a área "íntima" com um mezanino de pé-direito duplo, um ambiente multi uso para reunir toda a família. No projeto, é marcante 
a preocupação em setorizar bem usos e funções para a residência, onde as áreas de lazer estejam integradas com as áreas sociais. O 
resultado final é um projeto funcionalmente bem resolvido em que todos têm liberdade e se sentem sempre confortáveis. 

Pascoal M. C. Guglielmi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1976 

Complexo Alzira Franco/ Capuava_Data do projeto: 1997-2002_Local: Santo André, SP, Brasil 
O projeto de urbanização da Favela Capuava, voltado à requalificação de seu ambiente espacial, previu a implantação de novo sistema viário 
hierarquizado, atendimento sanitário a todos os domicílios, revegetação e criação de horta coletiva na faixa de alta tensão; implantação de 
programas destinados à geração de renda, criação de creche, instalação de praças de serviços, desenvolvimento de programas de coleta e 
remoção de lixo, além de mobiliário urbano e elementos de comunicação visual. O projeto habitacional de interesse social Jardim Alzira Franco 
foi destinado a atender famílias removidas de áreas em situação de remoção das favelas do entorno. Seu programa pedia o reassentamento 
da maior parte das famílias em unidades evolutivas. Estas unidades foram implantadas nas áreas mais planas, organizadas em bolsões 
acessados por vias mistas em calçadões. Unidades verticalizadas foram projetadas em áreas de maior declividade, pela implantação de 
edifícios acessados por passarelas intermediárias. 



Pascoal M. C. Guglielmi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1976 

Plano Diretor Regional do Butantã_Data do projeto: 2002-2003_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Plano Diretor Regional do Butantã é marcado por grandes 
discrepâncias socioeconômicas, contrapondo distritos de grande 
desenvolvimento e excelente qualidade de vida (Morumbi, Butantã 
e parte da Vila Sonia) com distritos carentes e com altos índices de 
exclusão social (Raposo Tavares, Rio Pequeno e parte da Vila 
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Sonia). A partir daí, duas metas ficam estabelecidas: a inclusão •····· ., .. _,.,. "" 
social e a melhoria da qualidade de vida. As principais - '"'""'"' 
características do Plano apresentado incluem: estender a Linha 4 do metrô até Taboão da Serra e explorar sua valorização no eixo da Francisco 
Morato; desenvolver o eixo da Eliseu de Almeida, pela intensificação do uso de serviços; desenvolver as centralidades indicadas; implantar a 
Linha 8 ao longo da Avenida Escola Politécnica e Rodovia Raposo Tavares até Cotia; implementar melhoramentos viários; fomentar o 
surgimento e desenvolvimento de indústrias de pequeno e médio porte, não-poluentes, de alta tecnologia, a serem implantadas no distrito 
Raposo Tavares. 

Jacques Jayme Hazan, Valéria Hazan e Vera Hazan 
FNA, Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 1957 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1992 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1988 

CICLOVIA BARRA-JACAREPAGUÁ-CIDADE DE DEUS, Rio de Janeiro_ 
Data do projeto: 2001-2002_Data da construção: 2002_ 
Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
Contratados por meio de licitação pública pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, os arquitetos Valéria Hazan, Vera Hazan e Jacques 
J. Hazan, sócios da Quali-Urb Consultoria Ltda, projetaram a Ciclovia Barra - Jacarepaguá - Cidade de Deus, com 4,75 ha e 8,50 km de 
extensão, visando dar a todos os moradores condições de segurança, acessibilidade e circulação por toda a área de abrangência, com 
a construção de rampas, calçadas e pisos regulares, sinalização gráfica, semaforização de travessias, ampliação de pontes, iluminação 
pública, arborização e drenagem. Essa ciclovia é importante, pois além de atravessar três bairros densos, inclui áreas de baixa renda 
como a Gardênia Azul e a Cidade de Deus onde a bicicleta é o meio de transporte Qrincipal. Ela vem possibilitar a integraçã,.,,.o_e""'nt"""re,, ...... os._ ____ __ .,..,,,.., 
três bairros, ajudando a socializar os equipamentos e espaços públicos da 
região, aproximar os moradores dos bairros vizinhos, agilizar o deslocamento 
entre eles, bem como humanizar o tráfego local. 
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Humberto Hermeto, André Luiz Prado 
e Bruno Santa Cecília 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, 1997 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, 1998 

v .......... 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, 1999 
Marco Túlio Horta (estagiário) // 

.::J _; Requalificação do Bairro da Glória em Vila Velha_ :il ir 

Data do projeto: 2002_Local: Vila Velha, ES, Brasil .'f • 
Esta proposta, um plano para a requalificação urbana do bairro da Glória em Vila Velha, no Espírito Santo, parte do entendimento das 
transformações urbanas em curso na área de intervenção, propondo um novo conjunto edificado com identidade própria e marcante, a fim de 
potencializar a inserção efetiva do Pólo de Atividades da Glória na cidade como marco referencial urbano, estendendo as alternativas de uso 
e horários de funcíonamento do comércio e dando aos comerciantes tradicionais condições de competição com os shoppings em construção na 
cidade. O estudo amplia os espaços coletivos e equaciona, de forma efetiva, os conflitos entre veículos e pedestres, com a implementação e 
tratamento das praças e áreas públicas, alargamento de calçadas e criação de ruas de pedestres, desenho de mobiliário urbano, criação de 
locais de guarda de veículos, adequação às necessidades de acessibilidade universal e soluções de manutenção, carga e descarga e segurança 
do conjunto. Concorre ainda para a qualidade desta proposta a preocupação ambiental, explicitada pelo aumento da permeabilidade do solo, 
arborização das vias e pela integração do bairro com o Parque ecológico "Espera Maré". 

Humberto Hermeto, André Luiz Prado 
e Bruno Santa Cecília 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1997 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1998 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1999 
Marco Túlio Horta (estagiário) 

Sede d!J Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo_Data do projeto: 2002_Local: Vitória, ES, Brasil 
O edifício proposto para a sede do Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo atende a todas as exigências que 
foram impostas para o seu projeto: as limitações da legislação urbana, inclusive quanto à sua altura; as solicitações do programa de 
setorização interna do CREA; a utilização do máximo de área permitida; a criação de áreas de estacionamento para quatrocentos 
veículos; a criação de lojas e andares corridos para a comercialização; a preocupação com a viabilidade econômica; a flexibilidade na 
utilização dos espaços e os cuidados para garantir um aproveitamento máximo de luz com o maior conforto térmico. Todas estas 
questões estão bem equacionadas no projeto aqui apresentado, pois eram exigências que não podiam ser negligenciadas. O que se 
pretendeu, além disto, foi criar um edifício com uma imâgem significativa, possuidor de uma expressividade formal que marcasse a 
presença do CREA no estado do Espírito Santo. • 



Candi Hirano 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1967 
João Luis Biscaia, Dominique Fretin, 
Dani Hirano, Fabiana Lima, Yuri Vital (equipe) 

Edifício Portal da Liberdade_Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Edifício Portal da Liberdade propõe um padrão metropolitano com uma redefinição de 
centralidade e de dinâmica social. Localiza-se no bairro da Liberdade, tradicionalmente 
habitado por descendentes de orientais. O confronto da amnésia e da memória polarizadas 
pelo Viva o Centro, o poder público municipal, através da Lei da Operação Urbana, e a 
comunidade local viabilizam esta proposição de parceria. A forma arquitetônica da 
modernidade resgata simultaneamente o tori oriental e o portal ocidental de recepção aos 
imigrantes, migrantes e população em geral. Uma construção de 41.600,00 m1, com 22 pisos 
acima da cota da Avenida da Liberdade, de onde se estenderá uma praça pública de 
4.500,00 m1 até a Rua Galvão Bueno, sobrepondo-se a quatro pisos de 15.800,00 m1 sobre a 
Radial Leste/Oeste; dois de shopping com 9.000,00 m1 e dois de garagens com 6.800,00 m1. 

Duas torres de 7.200,00 m1 cada, unidas por uma "ponte" de três pisos com 5.400,00 m1. 

Uma torre será hotel executivo e a outra, flat residencial; a "ponte" terá uso público e 
comunitário, com centro de convenções, restaurante panorâmico, mirante, sedes de 
associações culturais e comerciais. Estrutura com pilares pré-moldados, sobre as ilhas da 
via expressa, e com lajes protendidas, sendo que a "ponte" será composta de vigas vierendel. 

George Frug Hochheimer 
e Luciano Martinelli lmperatori 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1989 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, 1989 
Luiz Carlos Leuenroth Junior, Nidia Simões Freitas, Erika de Souza D. Leuenroth, João Paulo Schein Fontes (colaboradores); 
Tania Carneiro Bradaschia, Paula Bergamini (estagiárias); Valdelice Altomar (assistente) 

Micro cervejaria com restaurante - Fellice_Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_Local: Manaus, AM, Brasil 
A idéia foi trazer referências tipológicas da arquitetura Manauara, dos mosteiros (início da produção industrial da cerveja) e das fábricas, 
sob uma ótica contemporânea. A implantação foi moldada a partir dos vetores existentes como: orientação solar, ventos, fluxos de acesso 
dos cinemas e Centro de convenções. Além disso, havia duas árvores de porte a serem preservadas. Outra preocupação foi em relação à 
tipologia e técnica empregadas no conjunto, evitando o choque cultural com o público e técnicas locais. O conjunto é composto por três 
elementos muito simples: um bloco de serviços, um conj · d e ' nic ra .. A tem uma inclinacão 
constante e seu desenho elíptico forma simbolicamente a \ .'+ 
espuma do chopp que tem a função de protegê-lo. Todos 
os ambientes estão integrados visualmente promovendo 
a interação do espaço sendo possível utilizá-lo com muita 
versatilidade. O foco são os tanques de fabricação de 
cerveja incorporados como parte da ambientação. 
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Francisco Eduardo Hue 
Faculdades Integradas Bennett , Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1993 

H.A.P. Galeria_Data do projeto: 2000_Data da construção: 
2001_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
O sobrado número 11 da Rua Abreu Fialho, Jardim Botânico, Rio de 
Janeiro, é componente da Vila Operária Chácara do Algodão, 
construída em 1891 para abrigar funcionários da extinta Tecelagem 
Carioca. Sua requalificação para abrigar a H.A.P. Galeria foi premiada 
com menção honrosa na XXXIX Premiação Anual do IAB-RJ, em 
d eze m b ro d e 2 O O 1. O projeto previ a o m á xi mo d e á re a ex positiva i n t eiiirn~a• e~gii_iiir~a ii_iiin iiii!e• riiiiie s~eiiíiirviiíiiaíiiiitiiiie c~n""1 c~a-, ~a ~éiíiim~ o~e~s~c r;;i;1 t""o r""1 o·. ~iói-1 v•1 s~ã~o •1 n~t ... e r--n-a =;;.;;;;;;;;;;;;;;;.;;;== = :::::i 

original em estuque, já bastante deteriorada, foi removida, liberando espaços de 9,00 x 4,50 m, com 4,00 m de altura, revelando as 
paredes estruturais em pedra-de-mão e tijolo do primeiro pavimento. Um novo espaço foi criado com o uso de estrutura metálica, 
empregada também nas escadas. A fachada principal estava completamente descaracterizada e foi restaurada através da pesquisa dos 
vãos e esquadrias originais e pela recuperação das cimalhas e cunhais de massa, baseada nos sobrados adjacentes, reforçando o 
sentido de unidade da vila. 

Francisco Eduardo Hue 
Faculdades Integradas Bennett, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1993 

Cobertura do Edifício Antônio Ceppas_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
Projetado em 1952 por Jorge Moreira, o edifício Antônio Ceppas (menção honrosa em 1953 na li Bienal de São Paulo) é essencialmente 
modernista em todas as suas intenções. O projeto para a sua cobertura seguiu os mesmos preceitos e, em 2001, foi premiado na XXXIX 
Premiação Anual do IAB-RJ. O programa previa um acesso privado à cobertura e o uso desta como terraço-jardim, referenciando o 
princípio modernista. A ocupação da área absorveu um pavilhão, um quarto, uma pequena copa e banheiro, totalizando 80,00 m2, 
deixando 270,00 m1 livres para o terraço-jardim. O pavilhão principal encontra-se no eixo do edifício e mantém os seus critérios 
volumétricos, à medida que segue a modulação dos apartamentos e nela se estrutura. Toda a nova edificação foi executada com 
componentes metálicos visando rapidez de execução e menor peso específico. O teto do pavilhão distingue-se das demais lajes planas 
por ser um arco abatido que permite a visibilidade do céu e das enc ' · 



Pedro Augusto Alves de Inda 
e Tiago Holzmann da Silva 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1993 
Ana Carolina Pellegrini, Letícia Teixeira Rodrigues, Márcia Heck, Rafael Simões 
Mano (arquitetos); Briane Bicca, Maria Isabel Milanez, Paulo Bicca (consultoria); 
Clovis Ramalho Marques, Débora Becker, Marcelo Mascarello, Carolina Furlanetto 
Mendes, Chaiene, Danielle Hoppe, Jovana Timotijevic, Leonardo Arnold Mader, 
Patrícia Voltolini, Ricardo Langer Magrisso, Ricardo Dias Michelon, Vaneska 
Henrique, Vinícius de Medeiros Santos, Wu Day Yi (estagiários) 

W3 - "Música Urbana"_Data do projeto: 2002_Local: Brasília, DF, Brasil 
Mais do que o lugar onde acontece a história, a cidade é parte dela. Brasília é recon ecida por sua produção cuítural; a cena musical a 
cidade é marca da capital. O planejador limita-se a prover os palcos para o encenar dos papéis humanos. O Plano Piloto estrutura-se a partir 
do cruzamento do Eixo Monumental (leste-oeste) com o Eixo Rodoviário (norte-sul). O primeiro se caracteriza como uma passarela por onde 
desfilam os elementos especiais da cidade; a área reservada para abrigar a escala monumental. A única intervenção transversal contínua 
de Lucio Costa sobre o Plano Piloto é justamente o Eixo Monumental. E é no sentido norte/sul que se desenvolve a escala residencial e a 
gregária. A Brasília dos brasilienses se movimenta neste sentido, longitudinalmente, ao longo das asas norte e sul. A proposta busca reforçar 
o caráter local da intervenção e objetiva a construção de "praças" e espaços que gerem essas dinâmicas locais e reforcem as redes de 
relacionamento social e comercial na pequena escala do "bairro". 

Pedro Augusto Alves de Inda e Tiago Holzmann da Silva 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1998 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1993 
Camilo Holzmann da Silva, Letícia Rodrigues, Rafael Simões Mano, Marco Antônio Lopes Maia, Carlos Eduardo Paes Leme Nicolini, Hilton Albano Fagundes, 
Letícia Thurman Prudente, Daniele Caron; Biai. Rodrigo Balbueno; Acads. Cristian lllanes, Cristiano Kunze, Luciana Ramos de Castilhos e Vinícius de Medeiros 
(colaboração; Miguel Sattler (consultoria) 

Refúgio Biológico Bela Vista_Data do projeto: 2000/2001_Data da construção: 2002_Local: Foz do Iguaçu, PR, Brasil 
Os refúgios biológicos são unidades de conservação ambiental pertencentes à ltaipu Binacional, que desenvolvem, entre outras atividades, 
a produção de mudas para reflorestamento, além da criação de animais para sua reinserção ao habitat. O Refúgio Biológico Bela Vista, junto 
à barragem, ampliou as suas atividades, incorporando áreas de visitação e locais para a educação ambiental. O projeto desenvolvido foi 
concebido a partir dos conceitos de SUSTENTABILIDADE que permitiu a construção de novas edificações (37), com um total de 
aproximadamente 5.000 m1 de área coberta; e a urbanização de uma área de aproximadamente 230.000 m1, com trilhas e área de visitação 
de animais. A DIVERSIDADE foi o conceito que pautou o projeto. Foram aplicadas soluções diferenciadas, desde a concepção geométrica do 
projeto até os sistemas de condicionamento e abastecimento de água e ener5ia. A tecnologia construtiva determinou a escolha de materiais 
menos impactantes ao ambiente e abundantes na região. 
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Luís Antônio Jorge e Flavia Zelenovsky 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 
SP, Brasil, 1985 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 
SP, Brasil, 1985 

Residência em Sousas_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2002_Local: Distrito 
de Sousas, Campinas, SP, Brasil 
Esta residência de 267,00 m1 foi construída em um terreno de 280,00 m1, cujas 
características são: o acentuado declive, a vista panorâmica de Sousas, em Campinas, SP, 
e a sua localização numa APA. A casa possui três níveis: o nível intermediário, transversal 
ao lote, permite o máximo de transparência para a paisagem; os níveis superior e inferior, 
construídos longitudinalmente ao lote, garantem a continuidade espacial das áreas livres, 
baixa ocupação do lote, recuo lateral generoso orientado para o Norte, respeito pela 
topografia, aumento da permeabilidade do solo, direito à privacidade, sem ferir relações de 
vizinhança, e a paisagem urbana. O tratamento diferenciado dos volumes acentua o 
movimento de rotação realizado entre eles: concreto aparente e vidro no nível de chegada, 
reboco e pintura no nível superior e concreto aparente, pedra bruta, reboco e pintura no 
nível que toca o chão. A lareira, o armário que divide a sala da cozinha e os planos que 
sustentam as caixas d'água foram revestidos de fulget. 

Marco Antonio Alves Jorge 
e Rosa Figueroba Raimundo 
Faculdade de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, São Paulo, 1979 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Mogi das Cruzes, 
Mogi das Cruzes, São Paulo, 1983 

Jardim dos Lírios - Da favela ao condomínio horizontal 
Data do projeto: 1998_Data da construção: 2000-2002_Local: Americana, SP, Brasil 
Americana, SP, Favela da Mathiensen. Terreno particular. Mil barracos sem infra-estrutura. Caos metropolitano, urbano e social. 
Uma proposta concreta. Um grande desafio. Estabelecer o controle da situação via organização e conscientização da comunidade. 
Conquistar recursos para implantação do projeto. Mobilizar e organizar a comunidade para reordenação do espaço em sistema de 
mutirão, iniciando a urbanização definitiva. Implantar programas sociais, visando o resgate da cjdadania e enfraquecendo a 
marginalidade e a criminalidade. Cadastramento de todos os 
moradores da favela. Elaboração de um projeto de loteamento. 
Começam os mutirões em etapas com limpeza da área, 
demarcação e construção das unidades: 132 módulos, 108 casas·, 
mais 136 módulos e 41 casas e na área mais nobre do ~....!-, ~- l 

loteamento, o condomínio horizontal com 143 sobrados de 
69,00 m1, uma quadra poliesportiva e local para um centro-· :;;.···2··=--··~~= =·:::;::;:;::::o:r: 
comunitário. Foram 8 anos de muito trabalho. Valeu a Pena. 



Antonio O. V. Junqueira 
e Pedro Nosralla Jr. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1975 
Marly Kiatake, Adriana Lopes Abrão, Andréa Faria Porto, Flávia Mecélis, Patrícia Villaça 
Prado (colaboração); 
Cristiane Branco Nosralla (paisagismo) 

1 . 
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Edifício ltajú_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2002_ J-1--t-t 
Local: São Paulo, SP, Brasil 1 1 i J 1 

O Edifício ltajú foi concluído no ano de 2002, na região da Avenida Engenheiro uis arlos Berrin1, em São Pau o. A implantação do e 1 1cio, 
em terreno com frente para duas ruas, p0ssibilitou a adoção de uma solução que valorizasse todas as suas fachadas. O resultado é um edifício 
simétrico em relação ao eixo transversal, com aberturas generosas para as ruas, possibilitando a integração total desses espaços, através do 
átrio, com pé-direito duplo, que possui fechamento em vidro estrutural. 

Antonio O. V. Junqueira e Pedro Nosralla Jr. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1975 
Marly Kiatake, Adriana Lopes Abrão, Andréa Faria Porto, Karina P. Fernandez, Patrícia 
Viceconti Nahas (colaboração); 
Cristiane Branco Nosralla (paisagismo) 

Edifício ltaverá_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
As referências visuais são muito importantes para as nossas cidades e, 
através de intervenções pontuais, os arquitetos podem contribuir para a 
melhoria da paisagem urba'na. O Edifício ltaverá, embora apresentl 
valores próprios bem definidos, faz parte de uma família de edifícios 
projetados na região da Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, em São 
Paulo. A edificação de 17 pavimentos foi projetada de forma a dar grande 
flexibilidade na sua utilização, com relação a novos arranjos e tecnologias. 

1 
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Flávio Kelner, Aníbal Sabrosa, 
Rodrigo São Paulo Sambaquy, 
Franci Soares e Guilherme Sousa 
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1988 
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1988 
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1988 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1988 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1988 

A construção simbólica da paisagem - Nova Iguaçu - Rio e aneiro_Data do projeto: 200~,-_ 
Data da construção: 2001_Local: Nova Iguaçu, RJ, Brasil 
Nosso trabalho trata os resultados da revitalização urbana na Cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, onde apresentamos o 
projeto, já executado, de uma área livre denominada "Passo dos Laranjais". Essa intervenção é parte de um projeto intitulado "Shopping 
a Céu Aberto". O "Passo dos Laranjais" é destinado à travessia de pedestres e situa-se numa área que sofreu alterações urbanísticas 
em intervenções viárias recentes, denominada "Via Light". O objetivo primeiro, transcender o tempo, imprimindo na memória dos 
habitantes recordações do passado, especialmente pela ênfase dada ao tratamento do elemento arbóreo, representado pela Laranjeira. 
A síntese do projeto parte de uma superfície plana de pavimentação homogênea, cortada por uma linha reta que representa um traço 
de ligação, ladeado por dois conjuntos de laranjeiras que nascem de um plano ondulado, uma referência aos sulcos de terra gerados 
pela passagem do arado. 

Flávio Kelner, Aníbal Sabrosa, Franci Soares, 
Guilherme Sousa e Rodrigo São Paulo Sambaquy 
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1988 
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1988 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1988 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1988 
Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, 1988 

Rio Cidade - Rua Uruguai - Tijuca - Rio de Janeiro_Data do projeto: 2000_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
O PROJETO APRESENTADO ESTÁ INSERIDO NO PROGRAMA RIO CIDADE, DE INICIATIVA DA PREFEITURA. COM CARACTERÍSTICAS 
PRÓPRIAS, VEM REVER O SISTEMA VIÁRIO IMEDIATO, INDO DE ENCONTRO À R L ENTE NECESS 
O eixo do canteiro central terá pavimentação distinta, com ritmo 
metálico dos postes, vizinhos às "palmeiras-fuso". As calçadas serão~it.::~•;.-:.i•~ 
generosas, em panos de pedra portuguesa branca, vermelha e preta, 
com padrões de escala. Nas esquinas com as vias com curso d'água, R. """:•n•'-"""-"'"..., 

Maxwell e Av. Maracanã, são propostas esculturas metálicas, referência,_r tl;ri:1;:=ilff;;i~~~ti~, 
silenciosa aos rios Joana e Maracanã. A "Praça Linear" é gerada a partir,. 
da adoção do "código de barras", resultando em faixas de largura 
variável em pedra portuguesa. As "Praças Temáticas" serão outro 
espaço de lazer por excelência, onde o "tema" eleito, é uma homenagem 
a arquitetos. Lúcio Costa, o mestre primeiro, a genialidade de Oscar 
Niemeyer, a paisagem recriada na obra de Burle Marx e a inventividade{ff;•~~4·t ~!,llf'. ,w 
pioneira de Sérgio Bernardes. 



Rosa Grena Kliass_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1985. Gláucia Dias Pinheiro e José Luiz Brenna' -
colaboração; Senzi Godoi (luminotecnia); 
Equipe Técnica da SECULT (arquitetura e restauro) 

Tratamento Paisagístico dos Espaços Abertos do Projeto 
Feliz Lusitânia_Oata do projeto: 1998-2000_ 
Data da construção: 1998-2003_Local: Belém, PA, Brasil 
O Projeto Feliz Lusitânia, implantado pela Secult - Secretaria da Cultura do Estado do Pará - teve como escopo a requali icação dos espaços 
urbanos e a reciclagem e restauração das edificações significativas do setor urbano de grande valor histórico da cidade de Belém. O projeto 
paisagístico teve como escopo os espaços abertos, compreendendo: Pátios de Santo Alexandre - dois pátios internos do conjunto da Igreja e da 
Casa Episcopal. Forte do Castelo: o fosso e a grande área entre o forte e a praça, espaço paisagístico por excelência, limitado pelas muralhas do 
forte e pelo portal junto à praça, com as visuais do conjunto arquitetônico e do rio. Casa das Onze Janelas: os terraços, em patamares, descendo 
para o Passeio Beira Rio que, desde a área do forte, leva à esplanada e ao embarcadouro. Esplanada: completando todo o conjunto, a esplanada, 
espaço contíguo à praça, ganho pela demolição de dois galpões, promove a ligação desse conjunto com a cidade. 

Jorge Kluwe 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas, 
Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1980 

Arquitetura e design de Interiores de empresa para Internet_ 
Data do projeto: 2000_Data da construção: 2000_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A empresa está instalada no pavimento superior de um galpão industrial anteriormente ocupado por depósitos. Optou-se pela recuperação 
do espaço físico do velho galpão que foi transformado em escritório panorâmico para abrigar a sede da empresa. Na reforma do pavimento 
de 800 m1 surgiram elementos importantes para o resultado final: a retirada da massa de uma parede que era feita de tijolos de barro 
maciços; a retirada do antigo forro que resultou num pé direito de sete metros e as tesouras de madeira existentes ficaram à mostra. 
O prédio não dispunha de infra estrutura necessária para as instalações de , · e · , · · · -
dutos e conduítes metálicos aparentes. As divisórias são compostas 
por estrutura de perfil metálico e fechamento de vidro transparente 
nas salas dos diretores e aramado nas salas de reunião. O resultado 
foi um ambiente informal, diferente das empresas convencionais. 
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Wellington Rennó Kneip 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Taubaté, 
Taubaté, SP, Brasil, 1987 IIJl&I-----' ....-

Edifício Millennium_Data do projeto: 1998_ 
Data da construção: 1999/2002_Local: Resende, RJ, Brasil . _ , 
Edifício de uso misto, localizado no centro econômico-comercia e esen e - interior do estad-Õ o Rio de Janeiro - em um terreno e 
980 m1, com 4.100 m2 de área construída. O programa do projeto foi definido em nove pavimentos, sendo o térreo com oito unidades de 
lojas, garagem no segundo pavimento, área de lazer no terceiro pavimento, vinte apartamentos tipo nos demais pavimentos e quatro 
apartamentos duplex nas coberturas. O projeto, desenvolvido em 1998, teve como tema a virada do século e a chegada do novo milênio, 
um privilégio temporal que nossa geração teve. Daí o nome MILLENNIUM, brindando o novo tempo. As cores fortes e as formas adotadas 
no projeto, com ângulos agudos, planos inclinados e algumas curvas estratégicas têm a intenção de causar uma "estranheza" positiva, 
como que uma rebeldia quanto ao cenário urbano local. 

Márcio Kogan 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, 1976. 
Bruno Gomes, Diana Radomysler, Renata Furlanetto e Samanta Cafardo (colaboração; Oswaldo Pessano (3D); 
Paula Moraes, Suzana Glogowski (equipe); Raquel Kogan, Andrea Munhoz e Luciano Funari (concepção artística) 

Memorial 11 de Setembro_Data do projeto: 2003_Local: Staten lsland, NY, Estados Unidos 
Brasília, Vôo JJ 3709. Chove torrencialmente. Estou aguardando dentro do avião o fim da chuva. Olho pela janela, não dá para ver nada. 
Tento aproveitar este momento para escrever o texto do concurso do memorial. Como de costume, eu escrevo um pequeno conto para 
explicar o projeto arquitetônico. Dessa vez estou em pânico, não consigo pensar em nada, talvez seja um sinal da idade. Me esforço um 
pouco mais e absolutamente nada. Penso no volume revestido de aço polido refletindo todo o entorno, nos elevadores que de forma lúdica 
montam e desmontam a arquitetura, no jardim de flores campestres com um pouco de neblina, nos blocos ligeiramente transparentes 
do térreo que protegem a estrutura e as instalações. Nenhuma idéia me vem à cabeça. Tento imaginar a emoção das pessoas quando, 
ao abrir da porta do elevador, se defrontando com um grande corredor escuro cercado por projeções eletrônicas. Letras se movimentam 
por sensores subindo e descendo, montando e desmontando os 267 nomes. Tudo refletido no esoelho d'á1rna sob a oassarela. O som 
deveria ser o som da cidade naquele trágico 
momento. Lembro também das pessoas 
chegando no fim do corredor e saindo pelo 
elevador com um vidro voltado para aquele lugar. 
Penso num sonho mas não dá. Chego em São 
Paulo. O trânsito desta caótica cidade está 
estranhamente bom. De noite vou assistir o filme 
a Arca Russa. Penso mais uma vez no que 
escrever, e nada. Estou. desesperado, tenho que 
terminá-lo até amanhã. O filme começa: "Abro 
os olhos e não vejo nada. / Será que estou no 
lugar errado?/ Tudo em volta é mar. / Precisamos 
continuar, precisamos continuar, a viver sempre." 

L 



Márcio Kogan 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, 1976 
Bruno Gomes, Diana Radomysler, Renata Furlanetto e 
Samanta Cafardo (colaboração); Oswaldo Pessano (3D); 
Paula Moraes, Suzana Glogowski (equipe); Bruno Gomes, 
Diogo Esperante e Gabriel Kogan (vídeo) 

Los Angeles Civic ParK_Data do projeto: 2002_Loca : os nge es, , sta os ni os_ 
Los Angeles, 28 de março de 2007, 67º F, umidade relativa do ar: 34 % 
Como toda manhã a Sra. Mildred anda lentamente pela Spring Street em direção ao pequeno mercado. Cansada pelos 87 anos, toma 
5 mg de Coumadin uma vez por dia, 20 mg de lnderal duas vezes ao dia e 400 mg de Trental 3 vezes ao dia. Hoje ela chegou à conclusão 
de que está totalmente louca. Parada, olhando para uma pista de skate e uma parede de escalar do Civic Park, tinha a impressão de que 
ontem a praça estava de uma forma totalmente diferente, com quadras de basquete, e, pensando bem, na semana passada havia uma 
tela de cinema, nem os bancos estavam no mesmo lugar. Seriam alucinações do remédio? Volta a se arrastar pela rua pensando no fim 
da vida. Neste instante não consigo deixar de pensar no filme "As Horas", quando uma palavra que Virgina Wolf colocará no seu romance 
"Mrs. Dalloway" influenciará uma pessoa 77 anos depois. Este incrível poder presente também na arquitetura é assustador. Há cinco anos, 
com quatro arquitetos do meu escritório decidíamos pelo projeto da praça mutante, uma simples e convencional praça com seu entorno 
arborizado e piso de pedra, que pode se transformar assumindo outras identidades conforme a vontade de seus usuários. Através de 
elevadores hidráulicos que movimentam torres, caixas, blocos, pisos, e painéis, surgem novas formas de uso deste espaço público. 
Algumas vezes tudo volta a se fechar, camuflado por um deck de madeira, a praça volta a ser uma "praça". A velhinha, que entra no 
mercado, está sã, talvez mais sã do que os arquitetos e compra somente um pacote de batatas Pringles, afinal ela já tem o que comprar 
amanhã: um vidro de ketchup. 

Martha Kohen e Ruben Otero_1° prêmio 

University of Cambridge, Cambridge, Inglaterra, 1971 
Faculdade de Arquitetura da Universidad de Montevideo, Montevidéu, Uruguai, 1983 
Pablo Frontini, Diego López de Haro, Rafael Dodera,Mario Sagradini (associados); 
Gabriela Salvatella, Andrés Gómez, Fabio Ayerra, Guillermo Probst (equipe) 

Memorial aos Detidos Desaparecidos_Data do projeto: 1998_ 
Data da construção: 2001 _Local: Parque Vaz Ferreira, Montevidéu, Uruguai 
A realização do memorial implica em mais um passo na procura de mecanismos de reparação às vítimas de uma das maiores violações dos 
direitos humanos. Trata-se, então, de contribuir para um processo de construção da memória coletiva de uma nação. Através dessa reparação 
simbólica procura-se também deixar o testemunho de um período de nossa história e, assim, colaborar, em alguma medida, para a prevenção 
de futuras violações. Na história recente da humanidade são numerosos os exemplos de avassalamento dos direitos das pessoas. Assim, 
numerosos são os símbolos que os diversos povos construíram em memória desses acontecimentos. Nesse processo de reflexão coletiva, 
inserta-se este memorial aos cidadãos detidos desaparecidos no Uruguai. Hoje, quando no país procura-se, por todos os setores da sociedade, 
0 caminho da paz, através do esclarecimento da verdade do que ocorreu aos cidad'ãos detidos desaparecidos, o projeto do memorial colabora 
transcendendo as atuais circunstâncias, deixando um testemunho para as futuras gerações. Não se trata de substituir outras formas 
particulares necessárias de reparação da verdade individual e concreta de cada um do~~i ~ llili · s de ·fila d.e se ena 
reflexão do que aconteceu, e ainda acontece. Não através da confrontação ou do discurso 
violento, mas do testemunho silencioso e profundo do símbolo. É aspiração de todos qu 
participa mos deste projeto, incluindo os diversos setores sacia is, rei igiosos e pai íticos, 
contribuir para buscar caminhos de verdade que permitam o reencontro de todos os 
uruguaios entre si e com a sua história. Para que essa necessidade de "selar a paz" 
reforce, nos feitos, a vontade do nunca mais. Comissão pró-memorial em homenagem aos 
detidos desaparecidos 

/ 
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Jorge Kõnigsberger e Gianfranco Vannucchi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1971 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1975 
Bruno Souza Dias, Huang Kuo Che, Sandra Dellarole e Liliane Caparelli (colaboração) 

Campus da UNIFEC - Santo André_Data do projeto: 2002_ 
Local: Santo André, SP, Brasil 
O novo campus universitário, implantado em área pertencente anteriormente à 
Fábrica de Pneus Pirelli em Santo André, SP, deverá ser a "âncora" da nova 
"Cidade Pirelli", nos moldes do complexo "Bicocca" / Milão de autoria do 
arquiteto Vittorio Gregotti, da mesma empresa na Itália. O conjunto é composto por um extenso bloco sobre pilotis que abriga salas de aula 
e laboratórios, e pavimento térreo para convivência e serviços. Somam-se a este bloco os edifícios para administração, auditórios, 
restaurante, biblioteca e dois subsolos para estacionamento, laboratórios especiais, equipamentos e serviços. A possibilidade de construir 
os conjuntos em diversas etapas e a rápida evolução dos equipamentos acessórios conduziu o projeto a desvincular o grande e flexível bloco 
de salas de aula dos demais edifícios de usos específicos, vinculando-os através de sistema de rampas e passarelas que se desenvolvem 
sobre "vale" ajardinado contíguo à área de convivência. 

Jorge Kõnigsberger e Gianfranco Vannucchi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1971 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1975 
Bruno Souza Dias, Huang Kuo Che, Sandra Dellarole e Liliane Caparelli (colaboração) 

Edifício Stadium_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2002_ 
Local: Barueri, SP, Brasil 
Situado na mais importante via de acesso de Alphaville, SP, em frente ao maior centro 
comercial local, o terreno teria que ser ocupado por três edifícios de usos distintos 
(hotel, flats e escritórios), além de lojas, restaurantes, centro de convenções e 
demais equipamentos. Procurando não "lotear" o grande terreno em frações menores, 
decidiu-se transformar os volumes dos três edifícios em um bloco único que se 
desenvolve ao redor da grande praça central. O "abraço" do edifício na praça é um 
tema recorrente na arquitetura e permite que a mesma (praça) organize os acessos e 
os fluxos de pedestres e autos, ao mesmo tempo em que se abre em espaço público 
privado, criando uma extensão virtual do centro comercial defronte. Os três edifícios, 
afastados entre si por longas fendas verticais, estão implantados paralelos às 
divisas laterais do fundo e radiais, em relação à divisa da frente. Os corpos 
monolíticos são interrompidos alternadamente, antes de chegar ao topo do edifício, 
liberando as curvas internas que afloram acima deles. 

, . 



Samuel Kruchin_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre, RS, Brasil, 1980 ' 
Cristiane Souza Gonçalves e Flávia Mayumi Matsuoka (maquete eletrônica) 

João Cabral. Um Memorial à Poesia Brasileira_ 
Arquitetura e Palavra: Uma pergunta pela gênese do poético_ 
Data do projeto: 2000_Local: Recife, PE, Brasil 
Repetidas vezes Cabral dissera que sua maior influência teria sido e or us1er. 1nst1gante e provocativa a 1dé1a e que a go 
aparentemente tão distante da palavra, tão silencioso frente à poesia, pudesse exercer sobre ela uma função estruturante, nuclear. Onde 
estaria esse núcleo? De que modo habitaria a arquitetura o interior do poema, convertida em arcabouço da palavra, em estrutura de sua 
sintaxe? E se isto fosse possível, colocar-se-ia, agora, a questão inversa: como retirar do poema sua expressividade e seus significados 
e reconvertê-los em espaço? Ou seja, se Cabral trouxe para o poema a razão arquitetônica do moderno, como traduzi-lo espacialmente7 
Poderia a arquitetura mergulhar no poema e constituí-lo em gênese de uma nova forma, através da qual pudesse, não apenas o poema, 
mas a poesia, (re)conhecer-se? No projeto-poema o exilar-se da poesia e reconverter-se ao espaço é um caminho possível que não se 
faz, no entanto, impunemente, trazendo consigo uma impregnação de sentidos anteriormente inexistentes que se revelam, ali, 
condensados e redesenhados em uma outra corporeidade. 

Samuel Kruchin 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do SUi, 
Porto Alegre, RS, Brasil, 1980 
Baldomero Navarro, Cristiane Souza Gonçalves, Flávia Mayumi Matsuoka, 
Luciana Bertolini, Marcelo Cachione (colaboração) 

Unicsul - Campus Anália Franco - Edifício-Sede_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O projeto busca construir o diálogo entre as edificações existentes, de grande significado histórico-arquitetônico, e os novos espaços propostos, 
bem como entre as áreas abertas - parques públicos - e as massas edificadas. Valoriza a implantação original, marca central da identidade 
do bairro, e incorpora um vasto programa de uso: auditório e biblioteca, laboratórios, salas de aula, áreas administrativas e de convivência. 
Mais que lugar de integração do co_njunto, o pátio central impõe-se como lugar simból~~do Conhe_cimento· ,g~então iblio.~ ..... ~~• ..::-------
impregnando todos os espaços circundados. A presença natural da luz e do p1scjít;;._:~ ~ ~ ~ ~..--~ 
desenhado em mosaico retraduzem a idéia do espaço público, das praças tradicionais:... .... _ --
da cidade, do lugar de encontro. Oito pórticos de aço, envolvidos por uma película de_ e 
vidro, abarcam a totalidade do espaço. A eles procuramos dar um sentido de ritmo~ 
movimento, rompendo a ortogonalidade usual do tratamento das estruturas metálicas. 
Duas garras emergem definindo a biblioteca suspensa sobre o espaço original, 
acentuando o contraste entre a solidez do aço e a transparência do vidro, entre a forma 
rígida original e as curvas livres da estrutura, e gerando uma percepção simultânea d 
sua integridade física original e dos novos sentidos a ele agregados. 
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Daniel Lafer _menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1958 

Linha de Luminárias Contemporâneas_ 
Data do projeto: peças desenvolvidas a partir do ano 2000 
As peças a serem expostas fazem parte da linha de luminárias contemporâneas criada 
pelo arquiteto Daniel Lafer, cujo design baseia-se, fundamentalmente, na composição de 
volumes gerados a partir das figuras planas geométricas euclidianas. Os resultados 
destas composições volumétricas são "esculturas" luminosas, valorizadas por ranhuras, 
sobreposições, reentrâncias e saliências que enfatizam cheios e vazios, obtendo-se 
efeitos de luz e sombra com ótima translucidez dos envoltórios leitosos. Os difusores, de 
formas diversas, são de acrílico fosco ou multitherm, filme leitoso de poliéster revestido 
de lã de vidro, auto-extinguível e resistente a altas temperaturas. Devido ao revestimento 
de lã de vidro (isolamento térmico ideal), o material não craquela e não é afetado pela 
temperatura, não havendo envelhecimento ou manchas típicas. Para permitir a circulação 
do ar e evasão do calor, foram previstas aberturas adequadas conforme cada modelo. 

Michele Lage, Renata Lobato 
e Paulo Pontes Correia Neves 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1985 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1985 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 1982 

Comercial WRV_Data do projeto: 2000_Data da construção: não construído_Local: Belo Horizonte, MG, Brasil 
O caráter de uma cidade é composto por uma rede de múltiplas e complexas relações simbólicas, de frágil equilíbrio e fortes raízes, 
entre o homem e o ambiente no qual ele vive. Nesta rede estão o passado, o presente, o futuro, o urbano, o cidadão, o lúdico, o 
tradicional, o moderno, o integrado. Estas idéias formaram o conceito principal deste projeto. Integrar a memória ao moderno, o cidadão 
ao seu patrimônio, o Bairro Floresta à metrópole que hoje é Belo Horizonte. A construção original ocupou integralmente o terreno 
disponível, e seus realizadores não se preocuparam em prever o impacto que um edifício de tal proporção teria tanto sobre o desenho 
original do bairro como também em sua vida, seus hábitos e sua cultura. Já este projeto de ampliação quer não só revitalizar a memória, 
a cultura e a tradição do Bairro Floresta, como também propor um novo ponto de vista sobre as tipologias convencionais para 
supermercados. Visa integrar à nova realidade urbana a vida que seguia pacata no jogar conversa fora nas calçadas arborizadas, que 
se animava pela boemia, e escapava dos rigores formais e morais da família mineira da nova Capital. 



Adriana B. Levisky e Alexandre S. Loureiro 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1992 ' 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 ' 
Márcio Noragoto da Silva, Willian Tadashi S. Miyaghui, Michelle Tokar 
Dubus, Omar M. Dalank, Gerson Ferreira da Silva, Alfredo F. Faljana, 
Edward Soares Junior, Adriana Miyazaki Takao, Paulo Rogério Ribeiro, 
Ruy Yassuo Matsumoto (colaboração) 

Monumento Comemorativo dos 500 Anos do Brasil_ 
Projeto vencedor de Concurso de Projeto Básico de Monumento Contemplativo_Data o proJeto: _ oca : og1 das ruzes, , Bras1 
Objetivos: Monumento contemplativo, representativo dos 500 anos do Brasil, em rotatória situada em Mogi das Cruzes. Premissas: Baixo 
custo; facilidade construtiva; curto prazo de obra; monumento urbano resistente às agressões do meio. Conceito: Movimento ... Conquista ... 
Registro e Alteração do Território / Movimento ... O sentido, o ocidente, o oeste, o além-mar/ Conquista ... A transposição do obstáculo / 
Registro e Alteração do Território ... Do mar ao sertão, as dobras do solo se estabelecem e se modificam como uma locomotiva que busca a 
conquista do território. Alterações provenientes dos ciclos expansionistas na presença dos bandeirantes, dos jesuítas, dos engenhos de 
açúcar, o ouro, o café, a borracha, o algodão, o calcário, o chá, a laranja, a soja, o cimento, o aço. Proposta: O monumento, uma dobradura 
do solo, uma cicatriz, uma trajetória, um movimento. 

Adriana B. Levisky e Alexandre S. Loureiro 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1992 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil,1987 
Rodolfo de Oliveira Alves, Gerson Ferreira dos Santos; Thiago da Silva (colaboração); Renata Gomes (assistente) 

Condomínio Porto Paraty_Data do projeto: 2001_Local: Parati, RJ, Brasil 
Objetivo: Implantação e projeto de 12 unidades residenciais em condomínio implantado. Premissas: Dois conjuntos geminados com duas 
tipologias, a partir de regulamento interno do condomínio. Facilidade construtiva. Curto prazo e baixo custo de obra. Conceito: Parada 
íntima para ... habitantes dos mares ... velejadores / para ... motards dos mares ... lancheiras / Ponto focal. .. o horizonte / Base de 
implantação ... a instabilidade ... a flutuação/ Seus espaços ... a "quase" embarcação/ Sua função ... a âncora ... ligação entre a terra e 
0 mar/ Seu elo ... o cais. Proposta: Como embarcações estacionadas no porto, aguardando a próxima viagem. Sete unidades compactas 
atendem as necessidades dos navegadores de longas di=.w..i.~ e Cm ·ctad.J W ~e g,g_a__d,J aJJdc"-""'""'--......,"""',....,· .... """".,.._ ____ 
embarcações para passeios mais curtos, representando 
estadias mais longas em terra. A cota de implantação, 
necessariamente mantenedora da vista para o mar em 
todos os ambientes de estar e contemplação de todas as 
residências; O programa, distingue ambientes de estar, 
comer e contemplação com vista para o mar e os 
dormitórios, espaços funcionais, reduzidos, silenciosos. 
A circulação principal às unidades é peatonal através de 
extenso deck escalonado, como uma quais, com 
patamares individuais para entrada em cada unidade 
residencial e, sempre, com vista para o mar. A circulação 
secundária é do automóvel, com acesso posterior às 
residências, acomodadas ao perfil natural através de 
passarelas de acesso. 
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Joaquim Caetano de Lima Filho 
Organização Mogiana de Educação e Cultura, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1982 

Projeto Urbanístico para a Cidade de Campinas_ 
Data do projeto: 2002-2003_Local: Campinas, SP, Brasil 
Dois leitos ferroviários desativados e abandonados cortam a cidade de 
Campinas de leste a oeste. Barreiras em forma de cicatriz urbana 
ignoram o envolvente traçado reticulado das ruas unindo bairros. A leste, 
o centro histórico do império, bairros-jardins, condomínios verticais 
e horizontais, escolas, comércio, saneamento e transporte. Bela 

Projeto Urbanístico para a Cidade de Campinas 

Transposição do Anhumas 

arquitetura, praças, jardins, parques e bosques. A oeste, velhas oficinas, matadouro, asilos de contágio, curtumes, cerâmicas, vilas operárias, 
cortiços, habitação popular, favelas e invasões. A leste, o cuidado com as regras urbanísticas, bairros conectados em geometria homogênea. 
A oeste, vazios heterogêneos entre lotes e glebas segmentadas. Uma cidade com duas faces urbanas e urbanísticas. Separadas por ferrovias, 
têm a possibilidade de convergência em projeto de resgate a dívidas passadas. Duas geografias em um único território agora podem se unir 
pelos restos das antigas ferrovias. O motivo físico da velha segregação reúne, em um novo espaço de um governo socialista, trabalho e capital. 
Numa ponta, velhas estações, parques, universidades, shoppings, fazendas; na outra, o maior aeroporto brasileiro. Este projeto é conjunção, 
articula passado e futuro, ricos e pobres, toma o ulterior como perspectiva e a esperança como realidade sobre a terra desenhada em riscos 
de utopias factíveis, uma idéia que pode re-viver a diversidade da velha pólis. 

Alexandre Emilio Lipai 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1971 
Aiello Giuseppe Antonio Neto (colaborador) 

Edifício para Esporte e Lazer_ 
Conjunto Piscinas Aquecidas - Clube Atlético Ypiranga - CAY_ 
Data do projeto: 1996-2000_Data da construção: 1996-2001_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Projetado como expansão complementar da implantação do Clube Atlético Ypiranga, 
SP, com três pavimentos, mezanino e subsolo, abriga conjunto de piscinas aquecidas 
(semi-olímpica para adultos e duas infantis), quadra poliesportiva e·;;,r;;·~ ~;; ~ :.'5:;.=~ ~ 
estacionamentos. A rampa, suspensa na fachada, permite acesso exclusivo. 
de banhistas ao pátio das piscinas. Área total construída: 4.750,00 m2. Conceito 
do partido adotado: Conforto ambiental físico_controle integrado de iluminação_ ,.,.,_. 
e ventilação natural para reduzir condensação de água; acústica interior.' 
Conforto psicológico: fachadas privilegiam vistas panorâmicas da cidade. Sol de 
inverno penetra o ambiente das piscinas. Manutenção_detalhes de acessibilidade 
e facilidades operacionais. Sistema construtivo_superestrutura_concreto· 
armado, lajes pré-moldadas, protendidas; cobertura em treliças de aço galvanizado~-~ 
a fogo; telhas de aço pré-pintadas; alvenarias em cerâmica esmaltada; caixilhos: 
alumínio anodizado e vidros laminados. 

I 



Roberto Loeb 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1965 
Nicola Pugliese, Rodrigo M. Loeb, Mauro Magliozzi, Luis Capote, Francisco 
Cassimiro, Carlos Eduardo Machado, Maria F. Nogueira, 
Construtora Charles Cambur, Método Engenharia S.A. (colaboração) 

Centro de Cultura Judaica_Data do projeto: 1990-2002_ 
Data da construção: 1996-2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 

4. ,-
, .. , .... 

( 

Em São Paulo, o edifício-sede do Centro de Cultura Judaica estáTnípiànta o na extremidade da Avenida Doutor Arnaldo, no eixo de 
prolongamento da Avenida Paulista. Constituído por duas torres cilíndricas de concreto e lajes planas, o conjunto arquitetônico é 
arrematado, no sentido longitudinal de suas fachadas, por superfícies onduladas de concreto, configurando um extenso brise-soleil de 
vidro estrutural. Concreto, metal e vidro são os elementos compositivos do conjunto arquitetônico, que privilegia espaços internos 
dedicados a exposições, cursos, cinema, música e teatro. 

Roberto Loeb 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1965 
Luis Sérgio Salcedo Casas, Adilson Yoshimato, Andréa Castanheira, Carlos Eduardo Machado, Cláudia Shirashi, Eduardo Henrique Áquilas Rodrigues, Estevan 
Martins, Francisco Cassimiro, Jorge da Silva Ferraz, Nicola Pugliese, Nina Furukawa, Paulo Goyano de Faria Jr, Rodrigo Mindlin Loeb, Sandra Maria Alaga Pini, 
Sílvia Ribeiro dos Santos, Damiano Aimara, Luis Antônio Geraldes, Maria do Carmo Boaventura Resende Motta, Maria Lúcia Pugliese, Fábio Villas Boas, Aida 
Kotsubo (colaboração); Marcondes Leite (estagiário) 

Novo Espaço Natura Indústria e Comércio de Cosméticos_Data do projeto: 1996-2001_ 
Data da construção: 1997-2001 _Local: Cajamar, SP, Brasil 
Inaugurada no ano de 2001, a fábrica da Natura tem área construída de 70.000,00 m2 e está implantada em Cajamar, no Estado de São Paulo, 
em terreno de cerca de 750.000,00 m2. O partido adotado, com características de um campus industrial, privilegia a ocupação horizontal, 
estabelecendo diálogo e ritmo entre os espaços construídos e a paisagem, que se desdobra em patamares de grandes proporções, ao longo do 
vale do Rio Juqueri. O programa arquitetônico integra todas as unidades de atividades da empresa: administração, pesquisa, desenvolvimento, 
fabricação, treinamento, atendimento ao consumidor, áreas de estoque e distribuição, restaurante, clube, creche e serviços sociais. São 
12 edifícios interdependentes, proporcionando aos colaboradores da Natura e seus visitantes constante contato entre os espaços abertos e 
construídos. Concreto, vidro e estruturas metálicas são os elementos fundamentais que compõem seus volumes arquitetônicos. 
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Paulo Costa Lopes, Alexandre Piacsek 
e Luciana dos Reis S. Rosa 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1999 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1994 
Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo, SP, Brasil, 2002 
Jaime Arturo Bahamón Mej ia (consultor); Meire Yamashita, 
Alessandro Dardin (estagiários) 

Jardim Celeste 5_Data do projeto: 2002-2003_Local: São Pau o, SP, ras1 
Implantada em um terreno de 20 x 50 m, reservamos uma larga faixa de jardim que acompanha toda a extensão lateral da agência como 
forma de inspiração para a área criativa e relaxamento e bem estar às demais. Entendemos que uma agência de publicidade, além de 
criativa e dinâmica, deve passar segurança e confiança aos seus clientes. Procuramos traduzir estas características através do jogo de 
formas, de cheios e vazios, de luzes e sombras. Na área operacional, usamos materiais leves, cores claras e uma volumetria rica e suave. 
Já na área da recepção, reunião e diretoria usamos materiais nobres e sóbrios, porém com volumes mais rígidos e estáticos. 
Uma característica presente em todo o projeto foi o uso da transparência, proporcionando uma total integração com o ambiente externo. 

Vasco Miguel Lopes, Luiz Fernando Rocco, 
e Fernando Vidal 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1984 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1980 
Faculdade de Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 1997 
Melissa Corbett, Marcela Emi Kishi Battistini e Gabriela Jeszensky Pitta (colaboração) 

Residência Morumbi_Data do projeto: 1998_Data da construção: 2001_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Residência em um terreno em declive acentuado que se desenvolve e 
meios-níveis ao longo do terreno. O caráter vertical permite um zoneamento n 
qual a parte de serviços e a garagem ficam junto ao acesso da rua. O 
dormitórios são voltados para um pátio superior e as salas e área de lazer 
acompanham a declividade do terreno, terminando na piscina com fundo infinito 
junto às copas das árvores. A linguagem de volumetria reta e o jogo de planos 
verticais e horizontais vão definir os panos de vidro que integram o interior à 
paisagem urbana. Os materiais aplicados reforçam a linguagem através do piso -
autonivelante branco, do uso de pastilhas e, nas paredes, da massa texturizada. 



Vasco Miguel Lopes, Luiz Fernando 
Rocco e Fernando Vidal 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1984 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1980 
Faculdade de Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 1997 
Melissa Corbett, Marcela Emi Kishi Battistini e Gabriela Jeszensky 
Pitta (colaboração) 

Residência de Veraneio_Data do projeto: 1998_ 
Data da construção: 2001_Local: Guarujá, SP, Brasil ,. 
Residência de praia em um terreno plano de esquina e forma o qua ra o. casa par e e um pa 10 1n erno que ven I a e I um1na o o 
o seu interior, com espaços amplos que se desenvolvem ao seu redor. A sala, com pé-direito duplo, é ligada ao terraço por uma parede 
de vidro e um brise externo protege e sombreia todo o conjunto. A área social, com varanda e churrasqueira, sala de jantar, home 
theater e terraço social estão interligados com a piscina e o jardim. Os dormitórios, na parte superior, ocupam duas alas, com a sala 
íntima em um vértice e a escada, no outro. A cobertura de laje é totalmente aproveitada com a área de sauna, descanso, jardins e 
vista para o mar. Os volumes brancos de massa texturizada se destacam em meio ao verde da vegetação. Os caixilhos e brises de 
alumínio branco compõem as volumetrias densas, contrastando e emprestando leveza e ritmo à composição. 

Pasquale Lovero 
Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, Itália, 1969 

Polo escolar em Capiago lntimiano_Data do projeto: 2002_ 
Local: Capiago lntimiano (Como), Itália 
Este projeto concorre para a formação de um "polo escolar" na cidadezinha montanhosa de Capiago lntimiano (Como), Itália. O terreno 
foi trabalhado por aplicação dupla de um modelo linear descontínuo, visando a consolidação no tecido urbano bem como tratando de 
assegurar ligação direta com as edificações existentes. Assim, o eixo norte-sul apresenta-se como uma espécie de "vestíbulo urbano" do 
pólo escolar com praça para pedestres, vale, prado inclinado e a escola primária. O eixo leste-oeste comporta o estacionamento, os prédios 
geminados da biblioteca cívica, o auditório, a conexão direta à escola secundária, o ginásio e a quadra de esportes. O edifício da escola 
secundária tem a forma de "T". A impressão geral foi determinada de modo a privilegiar características denotativas. Nesta conexão, cada 
parte do edifício foi caracterizada não somente por articulações volumétricas, mas também através de tratamentos diferenciados -
alvenaria com gesso e concreto armado - conforme a estruJfil_a.., As aberturas são constituídas por janela~ ú~icas ou ~11a r3mbinªção de ____, 

Janelas com painéis em forma de "sanduíche". -1 //(~--. o . D.º[ , .. J,~ .\i\OJ61fi1r~l~:'.:;1Ji?a 
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GRANDES T0RRES HOTEL FLAT 

VISTA R. GAL COUTO MAG ALHÃES 

Jairo Moris Ludner, Lélio Machado 
Reiner e Vasco de Mello 

SUB SOLOS/VE CULOS/CA RGA .OESCARGA SHO PPING DE ELETRO -ELETRÔNICOS PRAÇAS SUSPE NSAS 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1965 / Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1968 / Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
SP, Brasil, 1964 / Professores do Unicentro_Belas Artes: Cássio Aidar e Marcus Carrasco (estagiários), Luiz Antônio Pompéia (planejamento imobiliário) 

Projeto Reluz_Data do projeto: 2000_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Projeto Reluz foi elaborado através de convênio entre o curso de Arquitetura do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e 
o Procentro/Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo. Este projeto visa a reurbanização de um setor do anel 
que circunda o centro de São Paulo e que está, em seu conjunto, deteriorado e com perda de sua antiga multifuncionalidade. Desta forma, 
o Projeto Reluz procura se inserir na revitalização da região central, buscando reintroduzir moradias para diversos segmentos sociais e, 
simultaneamente, fazer as correções e ampliações necessárias às atividades de pólo comercial da área de informática e eletroeletrônicos 
(cluster) e, paralelamente, complementar o eixo cultural - já em consolidação no local - com atividades de lazer, ensino e cultura voltadas à 
população que trabalha e habita todo este setor central. Devido à falta de substância da quase totalidade dos imóveis na área dos 11 quarteirões 
e ao programa proposto, a solução adotada foi de renovação global da área, preservando, entretanto, o sistema viário, o perímetro das quadras 
e os imóveis com substância. Assim, o complexo projetado se constitui, no térreo e mezanino de cada quadra, em um shopping em continuidade 
ao centro comercial da Santa lfigênia. Estas quadras ficam unidas, ao nível do mezanino, por passarelas, interligando-as e cortando-as sob a 
forma de cruz, tendo como eixo uma praça central localizada no térreo com iluminação zenital, cujo sistema de pedestres corresponde ao das 
passarelas, mas ao nível das ruas. O mall resultante permite seu acesso tanto ao longo das ruas - a rua tradicional-, como pelo seu interior 
"pedestrianizado" - o shopping. Um nível acima deste conjunto, a quadra é recuperada, como um todo, através de uma plataforma para uso 
habitacional, com as edificações na sua periferia e o seu interior livre para atividades comunitárias e de lazer dos moradores. 
Complementarmente, três quarteirões fronteiriços ao eixo cultural, aí já implantado, serão destinados a torres de escritórios, flats e hotel, e ainda 
a um complexo tipo Sesc-Senac para atividades de lazer e ensino voltadas às especialidades comerciais de toda a região. A reurbanização, como 
um todo, tornar-se-ia viável através de uma operação urbana em parceria com o poder público, comunidades locais e empresariado. 

Cleber Bonetti Machado 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1974 
Antonio das Neves Gameiro (consultor patrimônio histórico) 
Natércia Eduardo Cortes, Marcos Padovani, Yasuko Mineoka (colaboração) 

Projeto para Novo Edifício da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - FESP-SP _ 
Data do projeto: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Com o objetivo de permanecer na área central da cidade e de preservar a memória de sua história, tomou-se como premissa a restauração 
e mudança de uso do palacete existente e integrá-lo a um novo edifício que abrigará os cursos ora oferecidos pela FESP-SP. O novo edifício, 
com sete andares em forma de "L", envolverá o palacete por meio de uma cortina metálica em diagonal, que proporcionará a sensação de 
transparência e luminosidade, além de garantir ao edifício eficiência energética promovida pela ventilação e iluminação naturais. A malha 
metálica avançará sobre a cobertura do palacete e será o elemento integrador do conjunto, ressaltando a riqueza de detalhes do palacete e 
transmitindo ao espaço urbano toda a movimentação do interi 



Nino Roberto Schleder Machado 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1968 

Centro Administrativo da Universidade 
de Passo Fundo_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2002_ 
Local: Passo Fundo, RS, Brasil 
O programa baseado em informações obtidas junto a to a a comun, a e un1vers1 aria 01 a genese e um e , 1c10 on e a ex, , , a e 
e a integração dos ambientes permitem sua adequação aos avanços organizativos, acadêmico e científico-tecnológicos que 
caracterizam uma universidade. Contempla a integração entre ambiente e comportamento contribuindo para uma instituição mais 
democrática e feliz. Com acessibilidade universal, atende ao intenso fluxo de público; tem alto desempenho ambiental, ventilação 
natural através de esquadrias adequad3s, sistemas de instalações aparentes flexíveis e seguros, postos de trabalho racionalmente 
iluminados, cabeamento estruturado conjugando dados, telefonia digital, áudio e imagem, central de segurança informatizada e 
divisórias adaptadas à ocupação dos espaços. A edificação, com 6.260 m1 e com alta tecnologia agregada, é o cenário de atividades 
que buscam a atenuação dos conflitos e contradições sócio-econômicas da região. 

Nino Roberto Schleder Machado 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil, 1968 

Portal das Linguagens_Data do projeto: 2003_Local: Passo Fundo, RS, Brasil 
O Portal das Linguagens será o primeiro Complexo Arquitetônico Educacional, Científico, Artístico, Cultural e Tecnológico da América 
Latina. O conjunto arquitetônico, que será construído no Campus Ida Universidade de Passo Fundo, vislumbra a produção das múltiplas 
manifestações educacionais e culturais, em diferentes células que comporão o complexo com 25.253,00 m1. Será composto por Saguão, 
Praça de Alimentação, Centro de Lazer e Cultura Popular, Centro Virtual Interdisciplinar de Leitura e Produção em Múltiplas Linguagens, 
Teatro, Grande Circo, Núcleos de Educação a Distância, Artístico Cultural e de Interação Científica, além da Torre das Comunicações com 
mirante situado a 70 m de altura. Em estrutura mista, o ponto focal do conjunto será a imensa cobertura do grande circo em lona 
tensionada suspensa por grandes arcos metálicos externos e 
complementada pelas coberturas similares do saguão de acesso e 
dos núcleos culturais. Implantado, fixará a condição de Passo 
Fundo como metrópole cultural. 
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Beto Madureira 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, Campinas, SP, 1984 

Liquid Lounge_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2002-2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O desafio de criar algo novo para um ambiente de bar da noite em ao au o oi o ponto de partida para a proposta do Liquid Lounge. A idéia 
foi proporcionar uma sensação completamente contrária ao urbano do dia a dia. Um grande muro de nove metros de altura com uma selva 
pendurada, uma cobertura plana (monolítica) apoiada por oito grandes troncos de "Aquariquara", e um espaço interno com diversos níveis 
em mezaninos, fechado por vidro em todo o entorno, ... dando uma sensação de aquário na selva. Na parede oposta ao muro da selva 
idealizamos uma cachoeira de nove metros de altura que desce sobre uma parede branca com cristais iluminados por fibras ópticas. Com 
esta receita, criamos um espaço que, de qualquer ponto de observação, tem-se a sensação de estar na selva. Em primeiro plano, os troncos 
das árvores ... ao fundo, a selva. 

Beto Madureira 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, Campinas, SP, 1984 

Residência no Condomínio Parque dos Príncipes_ 
Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Um terreno em aclive em frente a uma enorme área verde (50.000 m2) em declive proporcionava um horizonte de observação do "city line" de 
São Paulo a mais ou menos 7 km de distância. Foi esta situação que definiu o partido do projeto e a implantação da casa no lote, fazendo com 
que, de qualquer ponto de observação, se desfrute deste horizonte tão belo, confortável e raro hoje em dia para quem vive na metrópole. 
A sinergia e a inter-relação dos espaços (Estar, ChurrasqueL(a, Cozinru e ·S,c° aJ d.ete rnLa..aram •ovo estllo de v· el opa· fill.O Ll!l.J~-----------. 
"estar em casa" e "lazer" co-existem todos os dias. 



José Magalhães Júnior e José Francisco 
Xavier Magalhães 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
São Paulo, SP, Brasil, 1963 ' 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
São Paulo, SP, Brasil, 1988 ' 

Portas de Entrada de São Sebastião_Data do projeto: 2002_ 
Local: São Sebastião, SP, Brasil 
Centro Informativo e de Serviços: Para cada porta de entrada da 
cidade, será construído um ponto de encontro espacialmente generoso, 
com edificações destinadas a informações 1urísticas, lojas de 
artesanato e praça de alimentação. A proposta contempla também 
projeto paisagístico que discipline anúncios, sinalização informativa e 
de orientação. Propõe-se diminuir os conflitos viários nos corredores de circulação, garantindo segurança aos bairros lindeiros, através 
de acessos que constituirão praças valorizadas com obras de arte. A idéia é dar as boas-vindas a quem chega a São Sebastião, 
enfatizando que, em seu território, encontram-se as mais belas praias do litoral norte e importante vegetação da Mata Atlântica. 
Alegorias: Propõe-se também que, nos trechos das entradas Norte e Sul, entre os pórticos localizados nas divisas do município até os 
Centros Informativos, sejam guarnecidos, lateralmente à Rodovia SP-55, com esculturas metálicas executadas em chapas de aço 
"casar-cor", recortadas em forma de palmas. Serão "alegorias que saúdam os visitantes". Peças que lembram os jerivás e outras 
palmeiras de nossa Mata Atlântica. 

Paulus Magnus 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, 1984 

Estande Mitsubishi_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Este estande de 1200 m2 foi desenhado para representar a marca 
Mitsubishi no Salão do Automóvel de 2002. Grandes painéis / 
lâminas de vidro duplo tatuadas nascem de uma plataforma/stand_ 
vermelha brilhante de 1.320 m2. Entre estas grandes lâminas o piso 
da plataforma sobe e caminha pela transparência até atingir um==~ll'!-ii __ :••liiill--111111------••-----------'1'!! 
grande painel eletrônico, de 40 m2. O stand é um "site", feito de 
imagem e texto numa referência virtual/ real. A arquitetura 
trabalha os elementos sensitivos, contraste, brilho, transparência, 
holografia, vetores tridimensionais, um mundo tecnológico poético, 
um espaço que se apropria do caráter da marca para espelhá-la. 
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Paulus Magnus 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1984 

Casa Chácara Flora_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Esta casa foi desenhada para um casal com filhos e netos muito apegados a eles. 
O terreno de 3000 m1 em declive tem um bosque maravilhoso, porque era u 
terreno ainda intacto. Um volume retangular de pedra concentra todas as funçõe 
domésticas e está pousado no ponto mais íngreme, se relacionando em todas a 
alturas com o entorno. Sutil nesta paisagem, a arquitetura só é sentida atravé 
do belvedere varanda estar onde só a paisagem existe. No interior, piso e teto sã 
dois planos idênticos e espelhados. A circulação interna se faz por um eix 
contínuo: numa grande parede armário neste eixo estão alinhados quartos, sal 
de tv, sala de jantar, pátio e serviços. O piso interno é aquecido com serpentina 
elétricas. A temperatura interna é regulável. Disse o casal que está feliz ali. 

Dante Della Manna 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1978 

Renovação da Hedging Griffo Asset Management_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O projeto de ampliação e renovação da Hedging Griffo Asset Management , São Paulo (Prêmio Arquitetura Corporativa AsBEA 2002 
e Prêmio Arquitetura de Interiores - Menção Honrosa IAB 2002) teve como base o projeto realizado em 1994 pelo escritório Dante eUai------- ......... 
Manna Arquitetura. Trata-se de uma ampliação de 800 m1, 

readequação de outros 1600 m1 e de reformulação geral da 
linguagem arquitetônica adequando a empresa aos novos desafios. 
O objetivo era um novo escritório, sofisticado e representativo e que 
evidenciasse a sua posição de liderança de mercado. Atendendo a 
esse anseio, foi criado um projeto com uso intensivo de cores (9 no 
total) e grande impacto visual. O uso cenográfico da luz com um 
grande painel iluminado na recepção acrescentou dramaticidade 
e surpresa atendendo plenamente aos objetivos de funcionalidade e 
de marketing da empresa. 



Simone Mantovani 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas 
Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1981 ' 

Residência de Veraneio_Data do projeto: 2001_ 
Data da construção: 2002_Local: Litoral Paulista, SP, Brasil 
A residência de 550,00 m2, em condomínio fechado no litoral de São Paulo e totalmente 
cercada pela Mata Atlântica, desenvolveu-se a partir de uma linguagem arrojada, 
dando ênfase à integração espacial e ambiental, através de amplos espaços internos .. ,,.,,, 
e grandes fechamentos externos em vidro, que proporcionam muita luz e mesclam .·====f=JM~m0m 
interior-exterior, ou seja, o verde como parte integrante da casa. Grandes vãos de ,..,..__ . -:•:;::ff!ff!ffifJfJiff€I==:···-
abertura, muita transparência, linhas retas, pouca cor e variação de texturas foram as diretrizes para definir o·p/o]éFó.e'êoncret1zar a 
obra. Outro fator que funde a casa ao entorno é a utilização de eucaliptos autoclavados como estrutura dos terraços que se unem 
à piscina e ao jardim por toda a extensão da mata. Foi uma estrutura em aço que possibilitou que o living não apresentasse apoios 
centrais e, ainda, suportasse uma passarela suspensa e vazada de acesso aos dormitórios. A decoração do tipo "apenas o essencial" 
dá fechamento à linguagem arrojada do projeto. 

Simone Mantovani 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, 
Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1981 

Residência Áustria_Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Trata-se de uma residência de 300,00 m2, conceituada em uma linguagem arrojada, 
dando máxima ênfase à integração espacial e à amplitude dos ambientes. O projeto 
desenvolveu-se a partir de um pátio interno que uniu os blocos da casa com grandes 
fechamentos em vidro, proporcionando muita luz aos ambientes. Poucas paredes, 
grandes vãos de abertura e muita transparência, ausência de detalhes, linhas retas, 
pouca cor e variação de texturas foram as diretrizes de todo o processo de decisões 
na concretização deste projeto. Foi também explorado o contraste preto/ branco e,. 
para manter esta uniformidade plástica, trabalhou-se com panos de paredes 
brancas, pedras naturais brasileiras, madeiras ebanizadas e madeira amêndoa nos 
pisos. A linguagem essencialmente minimalista desta residência está presente 
também nos jardins com deck japonês, seixos rolados e plantações em repetição. 

,---... 
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Rosana Martinez e Júlio Vieira 
Faculdade de Desenho Industrial da Fundação Armando Álvares Penteado, 
São Paulo, SP, Brasil, 1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1987 
Arnaldo Razzante Ribeiro, Joaquim Augusto Gomes de Souza Meira, 
Luciano Morales (colaboração) 
Liza Domingues (estagiária) 

Sinalização Centro Empresarial ltaúsa_Data do projeto: 2002_ 
Data de implantação: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O CEIC, Centro Empresarial ltaúsa Conceição, composto de um conjunto e cinco torres e escntorios e su n1ve1s e serviços, teve competa a 
recentemente sua última fase com a construção do quinto bloco de escritórios: a torre Eudoro Vilella. A finalização do empreendimento motivou 
a reformulação geral do sistema de sinalização do conjunto, visando sua atualização. O novo sistema de direcionamento abrange a sinalização 
externa dos blocos e a sinalização interna dos ambientes e serviços, levando em consideração os vários níveis de aproximação do usuário e 
suas escalas correspondentes. O projeto procura privilegiar a qualidade do relacionamento da instituição com seus usuários, provendo-os de 
informações que vão além do aspecto utilitário. Os totens dispostos nas praças externas, por exemplo, além de orientar o pedestre sobre os 
acessos às torres, conterão informações sobre o empreendimento e sobre as inúmeras obras de arte dispostas sobre os jardins e espelhos 
d'água da praça. 

Rosana Martinez e Júlio Vieira 
Faculdade de Desenho Industrial da Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo, SP, Brasil, 1997 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 
Arnaldo Razzante Ribeiro, Joaquim Augusto Gomes de Souza Meira, Gabriel Azevedo Farias, Luciano 
Morales (colaboração) 

Sinalização Externa, Interna, Merchandising e Quiosque para o Grupo Santander Banespa_ 
Data do projeto: 2001_Data de implantação: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A necessidade de renovação e adequação dos ambientes das agências do banco à nova : , 
fase da instituição, recém-incorporada ao Banco Santander, motivou a elaboração de· 
um projeto abrangente de sinalização externa, interna e elementos de merchandising "'.,:: 
que marcasse, de forma contundente, a mudança. Utilizando a marca redesenhada · · 
pelo escritório Cauduro & Martino, o projeto das peças procurou não reproduzir o padrão 
de sinalização da concorrência, predominantemente marcado por elementos curvos, 
estabelecendo uma linha de design que privilegiasse as linhas retas e as superfícies 
planas justapostas, em contraponto ao mobiliário de linhas curvas utilizado pelo banco. 
O projeto para o quiosque do Grupo Santander Banespa, uma continuidade do projeto de:r-i-...a 
padronização de ambientes e elementos de merchandising desenvolvido em 2001 para o 
Banco Santander, aposta em formas orgânicas e componíveis, sendo apresentado em 
versões distintas de sinalização para cada instituição. 



Norberto Martins 
Universidade do Grande ABC, Santo André, SP, 1999 

Revitalização do Córrego dos Meninos_ 
Data do projeto: 2003_ 
Local: Divisa entre São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, Santo André e São Paulo, SP, Brasil,:; 
Trata-se de proposta urbanística para áreas degradadas ao ongo do 10 dos Meninos n;s divisas dos un1c1p1os e ao Cae ano do Su , o 
Bernardo do Campo, Santo André e São Paulo, áreas essas que, há anos enfrentam o problema de enchentes e trânsito intenso. A solução busca 
vias de acesso rápido, cruzamentos onde o veículo não pare em faróis, utilizando rotatórias para entrar ou sair de uma via, uma via elevada 
com três pistas para os dois sentidos sobre o Rio dos Meninos que atravessa as divisas dos municípios afetados pelas águas. A proposta 
devolve ao rio a área permeável, recebendo tratament:i paisagístico, anexando terrenos e galpões deteriorados de fábricas desativadas, como 
a antiga Matarazzo que é cortado pelo rio, ou a Cerâmica que um dia já foi um lago. Implanta no local área de prática esportiva, lazer e local 
de convivência, tornando agradável a permanência ou a passagem do usuário. 

Norberto Martins 
Universidade do Grande ABC, Santo André, SP, 1999 

ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL CONSTRUTIVISTA "O ESPAÇO COMO MEIO"_Data do projeto: 2000_ 
Local do projeto: São Bernardo do Campo, SP, Brasil 
Trata-se de projeto arquitetônico de Escola Municipal de Educação Básica Infantil para período integral com embasamento no 
desenvolvimento infantil, pautado nos teóricos do construtivismo, Piaget, Vigotsky, Wallon. O objeto deste projeto é o Espaço visando a 
percepção da criança dentro de um olhar diferenciado. Para quem e para que se destina este espaço. A solução busca uma escola 
centralizadora de bairro para atender, em período integral, crianças hoje distribuídas pelas várias unidades do município com instalações 
inadequadas para as especificidades do integral, crianças que permanecem de oito a dez horas na escola, crianças institucionalizadas. 
O projeto faz crítica a situação da instituição escola distanciada da vida social real. A edificação está destinada para crianças de quatro a 
seis anos, cujos pais trabalham fora; essa escola está pautada em uma filosofia construtivista, cuja principal meta à a inclusão social. 



1 

338 

Ralf Matavelli 
Faculdade de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Campinas, SP, Brasil, 1993 
Flávia Mussolin Bertozzi (co-autoria) 

Conjunto dos Cartórios de Poços de Caldas, MG._ 
Data do projeto: 2001_Data da construção: 2001/2002_ 
Local: Poços de Caldas, MG, Brasil 

---

Em uma rua larga e arborizada com algumas residências remanescentes do início do 
Século XX, o edifício está locado em dois lotes anexados com área total de 824,00 m2, 

destacando-se do entorno por suas formas contemporâneas. O programa distribuído em 
696,94 m2 solicitava quatro salas independentes para a concentração das atividades dos. 
cartórios, um pequeno café e um banheiro público. As salas deveriam ter área para· 
atendimento, copa e banheiro no primeiro andar e no mezanino uma sala privativa ligada 
ao arquivo por uma passarela metálica. Formalmente os quatro blocos resultantes se , • 
diferenciam por alturas desencontradas, porém em harmonia com o padrão de altura do -'l-;t, ~. · 
entorno, e materiais de revestimento que buscam humanizar o edifício de caráter público.·: "'r·. 
A integração dos volumes se dá por uma circulação central coberta por uma estrutura de "" 
alumínio e vidro temperado que funciona como espaço de transição entre rua e edifício, 
acentuando o aspecto de espaço público. 

Ralf Matavelli 
Faculdade de Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1993 
Flávia Mussolin Bertozzi (co-autoria) 

--

Residência R. Caracas ( Odeval / Maria Helena)_Data do Projeto: 2000_Data da construção: 2001-2003_ 
Local: Poços de Caldas, MG, Brasil 

---------
-

O projeto foi desenvolvido verticalmente para melhor aproveitamento do lote de apenas 372,00 m2 ( 12 x 31 ). Os volumes, que se intercalam 
e se separam pelo jogo de texturas e transparências, interagem com a bela paisagem da serra de São Domingos, ao norte da cidade de Poços 
de Caldas. A ligação entre os pavimentos, separados por funções e facilitada pela topografia do terreno, se dá por uma escada cuja função 
transcende a idéia de deslocamento buscando a contemplação quer dos ambientes internos ou da paisagem externa que se descortina. 
As grandes aberturas de vidro nos patamares da escada, living e suíte captam fragmentos de ângulos da paisagem trazendo luz natural para 
estes ambientes. A contemporaneidade da construção não está apenas nos materiais utilizados, mas no respeito ao programa e às 
necessidades dos proprietários e suas expectativas em relação à nova r · A • 



Gui Mattos 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, Santos, SP, Brasil, 1986 
Marciel Penha e Eduardo lkoma (colaboração) 

Loja Mandi_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Um pequeno lote urbano, em uma rua tranqüila,/ Fazer barulho./ Barulho projetado, especí ico. eu alvo, uma aixa da sociedadeiiiasculina, 
informada, aventureira./ Seu produto, roupas que traduzam modo de vida./ Na arquitetura, um mundo, novo./ Projetado, específico./ Se certo 
ou errado ... / Não existe/ Só um mundo próprio. 

Gui Mattos 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, Santos, SP, Brasil, 1986 
Márcia Lopes e Eduardo Menke (colaboração) 

Restaurante Japengo_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Uma pequena caixa/ uma caixa divertida, dinâmica/ como um barco/ sempre em movimento. 
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Guilherme José de Mattos Júnior 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes, 
Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1978 
Fabíola de Almeida e Wilson Cardoso (colaboração) 

Casa de praia Kesselring_Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_Local: Praia de Guaecá, São Sebastião, SP, Brasil 
Em loteamento projetado por Lucio Costa, com uma bela faixa verde - caminho para a praia. Pensada em dois momentos: repouso direto na 
areia e as outras áreas, um metro acima do solo buscando novas relações com a paisagem. Também com pátio, esta casa possui uma galeria 
central sob estrutura espacial de madeira que, ao sustentar a cobertura, eleva-se e, com efeito "chaminé", renova naturalmente o ar interior. 
Um muxarabe face norte filtra os raios solares. O Cliente: uma família composta por 5 membros: pais médicos e três filhas pequenas. 

Guilherme José de Mattos Júnior e Frederico Zanelato 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1978 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1999 
Sílvia Zamai, Denise Zurron, Marcelo Miua, Denis Uchia, Fernanda Kano (colaboração) 

Casa Peruchi_Data do projeto: 2003_Local: Mogi das Cruzes, SP, Brasil. 
A primeira conversa com o cliente definiu o partido do projeto. Imóvel móvel. O programa simples e as linhas retas surpreendem pelo 
movimento. A casa abre, o sol ilumina, o ar entra; a casa fecha, caixa de luz suspensa. Aberta ou fechada induz à pesquisa e encontra 
propósito em nossos desejos. O cliente: um empresário e sua esposa fazem vôo livre aos finais de semana. 



Leandro Medrano e Luiz Recamán 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, 1992. , 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, 1982. ' 

TELECENTRO: LARGO DO AROUCHE_Data do projeto: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Largo do Arouche foi escolhido, para a implantação de um Telecentro 
(equipamento urbano parte do programa de inclusão digital da PMSP). 
Em conjunto, todo o Largo será reurbanizado. O projeto e sua execução partem de uma parceria entre a VIVO e a PMSP. O projeto desenvolvido 
procura, antes de uma ação formal, a apreensão dos conflitos inerentes e inevitáveis em procedimentos em que o tempo (passado) tangencia 
o fantasma sempre presente em intervenções urbanas extraordinárias (pela acepção de uma conduta retórica) e/ou miméticas (da 
singularização dos conflitos à banalização do tema). No limite deste embate, o que se pretende é potencializar, através da arquitetura, duas 
importantes dimensões: a reurbanização do centro de São Paulo - seu espaço físico real, concreto - e a democratização da informação via 
Internet - exemplo máximo de uma realidade dissipada pela imaterialidade das conexões informacionais em uma dimensão dispersa, 
imprecisa (ciberespaço). Trata-se de uma experiência instigante: a conexão entre a praça urbana em sua dimensão simbólica, cultural e 
histórica e as novas possibilidades representadas pela informação em rede. 

Leandro Medrano e Luiz Recamán 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1992. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1982. 

TELECENTRO: EDIFÍCIO TIPO_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Para iniciar o combate a exclusão digital, a PMSP começou a instalar os TELECENTROS. Em cada um deles vão funcionar 
20 computadores conectados à Internet de alta velocidade. O objetivo imediato dos TELECENTROS é ser a porta de entrada da 
comunidade à rede mundial de computadores e aos serviços e informações prestadas aos cidadãos pela Prefeitura, Estado e Governo 
Federal. O edifício, novo equipamento das periferias da cidade, deve manter com a paisagem desoladora destas áreas, uma relação 
ambígua: destacar-se da precariedade do conjunto habitação/espaço público do entorno e, ao mesmo tempo, ordenar os elementos 
construídos presentes na experiência dessa população: blocos de concreto e telhas onduladas de cimento amianto (desde já proibidas). 
Elementos do contexto - debilitado - da cidade "ilegal" indicam, quando racionalizados na ordem do desenho, uma aproximação com o 
usuário que aponta para uma nova situação de cidadania: "a inclusão" a partir do ponto de vista do incluído. A logomarca do projeto 
(TELECENTRO) deverá ser aplicada n , · - · - - · - , · - · -

já deve ser a principal característica da 
cidade. O conjunto edifício-logomarca, 
em todas as variações possíveis, s 
tornará a inconfundível identidad 
visual da nova "ágora eletrônica". 
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Christina de Castro Mello e Rita de Cassia Alves Vaz 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1972 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1972 

Escola do Carmo - São Paulo_Data do projeto: 1999_ 
Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Grupo Escolar do Carmo (1914), apesar de apresentar programa clássico para_liliiir""" 
escolas divididas por sexo, não seguiu o modelo típico da ia República. Projeto de ----
Carlos Rosencrantz, arquiteto com tendência ao art nouveau, o edifício é simétrico, 
mas o uso de ferro e vidro em varandas e coberturas proporciona leveza e harmonia ao 
conjunto. Na ocasião do restauro (1998), as varandas estavam fechadas por alvenaria, 
os baldaquinos e "beirais" havia·m sido removidos, descaracterizando a volumetria. As. 
fachadas estavam deterioradas, os ambientes internos apresentavam forro em eucate , 
sob o original e o piso do porão havia sido rebaixado. O edifício foi restaurado para 
abrigar a Escola de Administração Fazendária com a recomposição dos elementos 
decorativos, das estruturas de ferro, das varandas, dos pisos, do forro de madeira e da 
pintura original. Foi instalada infra-estrutura (telefonia, lógica, ar condicionado, 
elevador e iluminação) condizente com sua função atual. 

Christina de Castro Mello 
e Rita de Cassia Alves Vaz 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1972 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1972 

SESC Birigüi_Data do projeto: 2003_Local: Birigüi, SP, Brasil 
O projeto do SESC de Birigüi adota solução horizontal com uma seqüência de volumes distintos, térreos e com dois pavimentos, que se 
organizam em torno de praça central. As formas curvas e aerodinâmicas adotadas propiciam a f luidez e a continuidade nas transições 
de um volume para outro. Para os fechamentos, adotamos diferentes tramas compostas por venezianas, elementos vazados e/ou brises 
horizontais e verticais de forma a permitir a visibilidade dos ambientes e compor um ritmo, uma interação entre os diferentes blocos do 
conjunto. Empenas cegas coloridas rompem as tramas brancas marcando os acessos ao conjunto e a transição entre os volumes da 
Administração, do Ginásio de esportes, da Vivência, do Teatro e Serviços de apoio. O desenho, rico em formas e surpresas espaciais, atende 
à solicitação do Sesc de um espaço lúdico e flexível,_Jlorém dentro de uma lógica ordenada na composição e na saiu ão raciona.:...! _______ ........,. 
dos componentes técnicos e funcionais do complexo.! ( ' 
Infra-estrutura (telefonia, lógica, ar condicionado, 
elevador e iluminação) condizente com sua função atual. 



Maurício Mendonça 
e Henrique Reinach 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1980 

Escola de Natação_Data do projeto: 1994_ 
Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O primeiro estudo para essa academia, feito em 1994, passou por sucessivas mo 1 1cações urante o ecorrer a o ra, porem, suas princ1pa1s 
características foram mantidas. O projeto foi feito sob estrutura e cobertura metálicas já existentes que abrigavam uma quadra de tênis, 
ocupando completamente o terreno. Sua volumetria básica já estava definida, restando resolver o mezanino, as circulações e distribuições 
internas e fachada. Em função dessas restrições, o projeto procurou valorizar a fachada como principal elemento de relacionamento do prédio 
com o exterior. O afastamento da testada foi aumentado para criar um estacionamento e para melhorar a visibilidade, devido ao fato de a 
rua ser muito estreita. A única parede de alvenaria fica avançada e destacada sobre o embasamento e demais elementos metálicos que 
compõem a fachada. As janelas são redondas e pequenas, como escotilhas, para não interromper a continuidade da parede, contrastando 
com as grandes aberturas do plano metálico. A entrada foi definida pelo uso de marquise metálica, atirantada numa parede cega de divisa 
lateral, que apóia o painel de sinalização. 

Maurício Mendonça e Henrique Reinach 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1980 

Edifício Comercial_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O programa: urn edifício comercial que abrigasse, entre outros, nosso escritório de arquitetura. A declividade acentuada permitiu uma 
implantação interessante. O edifício resultou em um bloco sobre pilotis voltado para a praça. Neste nível temos vagas cobertas, áreas de 
apoio e o acesso principal de pedestres. Na fachada noroeste, o prédio possui uma "segunda fachada" em balanço, conjugada com áreas de 
brises horizontais, com inclinação calculada para a posição exata de incidência de sol. A área de alvenaria desta face dupla tem uma outra 
função na parte da manhã, que é a de placa refletora de luz para o interior. Uma fresta na cobertura, ao longo da parede de divisa, traz luz 
natural sobre os três lances de escada que são soltos desta parede. O grande vazio central de circulação vertical encarrega-se de espalhar 
aquela luz pelos ambientes de circulação vertical. O escritório de arquitetura utiliza-se de dois conjuntos sobrepostos, ligados por uma 
escada interna. o acesso dá-se pelo pavimento superior, a ' epção e · em seguida uma área administrativa interliga 

a recepção com a sala de reuniões e dos arquitetos 
titulares. Este ambiente volta-se para um "vazio" sobre o 
andar inferior, onde está o salão dos demais arquitetos. 
Uma grande mesa de trabalho coletivo situa-se no centro 
desse "vazio" e os locais individuais de trabalho 
distribuem-se em torno desse espaço. No alto deste 
pé-direito duplo, um rasgo na cobertura, junto à parede, 
proporciona a entrada de luz natural que "escorre" por ela. 
Uma pequena copa e sanitários completam o conjunto. 

:::::::::n::: :·•···· :::••·:::::~:-·:::::: ::::: :: :: ::: : :::::::: 
::::::iH ::::::::H:i 
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Francis Metzger _2° prêmio 

Instituto Superior de Arquitetura, Bruxelas, Bélgica, 1982 
Daniel Deltour (colaboração) 

Teatro da Balsamine_Data do Projeto: 1995_Data da construção: 2001_ 
Local: Bruxelas, Bélgica 
Projeto de restauração e renovação, em que grande parte de sua intervenção é 
contemporânea. É composto por um grande volume em madeira, onde situa-se a sala de 
ensaios, que se « encaixa » com o restante do edifício e cria um desenho urbano 
importante num espaço arquitetonicamente antigo. O teatro apresenta uma forte 
preocupação com relação à circulação/ percurso, desde a entrada, intervenção de um 
artista plástico e desenvolvida exclusivamente para o teatro da Balsamine. Trata-se de , 
uma porta em aço, material em estado bruto vindo do Brasil. Toda a parte de equipamento · _ _ 
e espaço dos anfiteartros foi renovada, como mudança de sua capacidade de 130 parai•~ 1 1 1 

150 pessoas. Este projeto baseia-se, então, na vontade do arquiteto em trabalhar com,.., __ ......... 
materiais brutos e harmonia de espaços. 

Francis Metzger e lsay Weinfeld 
Instituto Superior de Arquitetura, Bruxelas, Bélgica, 1982 
Céline de Vinck e lnés Lefebvre (colaboração) 

Estação Central_Data do projeto: 1991_ 
Data da construção: em andamento_Local: Bruxelas, Bélgica 
O escritorio de arquitetura MA_ foi contratado pela CNCB (Sociedade Nacional de Linha de Ferro Belga) para a restauração da Estação 
Central, último projeto do celébre arquiteto Victor Horta. O edifício foi inaugurado em 1951, logo após a sua morte e por razões ainda 
desconhecidas, o projeto de Horta não foi perfeitamente executado, como pode ser visto nos desenhos das perspectivas iniciais. Os 
vitrais superiores foram recuperados, trazendo de volta uma belíssima iluminação natural; a iluminação artificial, que foi substituída 
por grandes projetores, hoje é como a projetada por Horta; a taberna, construída no meio da estrutura repetitiva de colunas, desaparece, 
voltando ao desenho de origem; toda a sinalização foi remodelada para facilitar a circulação da grande quantidade de pessoas que 
utilizam o edifício. Com a ajuda de recursos técnicos modernos • A a[tet entã,Q,, das fotos d~ nauguração assim como..!d,..,o-i,.l!.s ___ _ 
desenhos de Horta para dar à Estação o seu desenho de origem. 



Ester Meyer 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil 
Janer Lagarreta (colaboração); Joel Fagundes (programação visual) 

MAMORAD - Clínica de Diagnóstico por Imagem_ 
Clínica médica como cenário de bairro residencial 
Data do projeto: 2001 _Data da construção: 2002_ 
Local: Porto Alegre, RS, Brasil 
Resultado das transformações urbanas, a antiga residência 
abriga a nova função de Clínica Médica. O projeto considera o entorno e usca a me or so ução o ponto e vista arquitetônico e ur an1st1co. 
O prédio, em lote de esquina, é privilegiado por visuais que lhe conferem unidade com os passeios. O volume resultante alarga e inclina as 
suas bases, ganhando expressão pelos materiais e tratamentos empregados. Internamente, a opção da horizontalidade facilita o deslocamento 
dos pacientes. A reestruturação determinou a demolição de paredes, criando-se, no térreo, uma ampla recepção social, iluminada, asséptica e 
segura. Outra recepção reservada, com sanitário e vestiário, prepara para os exames. O segundo pavimento abriga as funções de apoio: 
administração, CPD, refeitório e vestiário dos funcionários. A cor rosa, persiflor, faz parte da identidade da empresa, objetivando a sinalização. 
Todas as tonalidades harmonizam forma/ função. 

José Arnaldo Degasperi da Cunha Minami, Antonio Carlos Souza Brandão Minami, 
Claudio Habara Minami, lssao Minami e Vuji Kawasaki Minami 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1992 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1996 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1996 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1975 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 2001 

Complexo Turístico ltaipu_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_Local: Foz do Iguaçu, PR, Brasil 
O Complexo Turístico ltaipu em Foz do Iguaçu, PR, é composto pelo Centro de Recepção de Visitantes, pelo Refúgio Biológico Bela Vista, 
pelo Ecomuseu e pelo Circuito Turístico junto à Barragem da Usina de ltaipu. A identidade visual, baseada nos conceitos de sustentabilidade 
ambiental, caracteriza o roteiro de visitação local e também a corr t · li1}1' ·ca pr:_esel]te no Refúgio B·ológjco. O caráte",__r _______ _ 

sistêmico, seguido pelo projeto de sinalização, foi baseado na 
reutilização de materiais empregados na construção da usina, 
possibilitando seu reúso com uma nova função estrutural 
agregando valores estético-visuais inéditos, tornando-se uma 
das principais marcas deste projeto. Além de garantir a corret 
orientação espacial e o direcionamento de fluxos de visitantes a 
edifícios e equipamentos, o projeto possibilita a apreensão d 
informações históricas, técnicas e ambientais, através d 
elementos instigantes que agregam forte valor institucional a 

. Complexo Turístico ltaipu. 
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Cláudia Miranda, Adriana Sansão 
e Celso Rayol 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1991 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1995 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa 
Úrsula, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1991 
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Praça Mirataia_Data do projeto: 2001 _Data da construção: 2002_Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
O bairro da Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, possui 85 mil habitantes, reúne diversos conjuntos residenciais e 52 praças. A nova 
Praça situa-se no Conjunto Mirataia, adjacente a uma escola municipal. É acessada somente por uma rua e abre-se para área de 
preservação ambiental com vista da Barra da Tijuca. A idéia central foi dar unidade ao espaço, através da continuidade visual do piso, 
escadas e linha de bancos. Uma geratriz curva e longitudinal, materializada por bancos vermelhos, separa os lados impermeável e 
permeável. Ela parte de árvores existentes e é reforçada por outras novas. A praça divide-se em quatro áreas: Brinquedos, Jogos, 
Esportes e Mirante. Pérgolas sombreiam áreas especiais. No piso contínuo, utilizaram-se faixas de pedras portuguesas pretas com 
cimentado branco (impermeável) e saibro (permeável), buscando o contraste de texturas. Linhas de árvores marcam o acesso, o mirante 
e a área esportiva. Árvores de pequeno porte pontuam seu limite lateral. 

Roberto Moita 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil, 1987 
Werner Deimling, Marcos Piva (colaboração); 
Rodrigo Buso (perspectivas eletrônicas) 

Habitação no entorno de Manaus_Data do projeto: 2001 _ 
Data da construção: 2002/2003_Local: Manaus, AM, Brasil 
A Arquitetura da Casa do Sítio Passarim especula sobre a possibilidade de convivência harmoniosa entre habitação e natureza, no 
contexto de uma urbanidade amazônica. O terreno de aproximadamente 7.000m2 está junto a um dos grandes igarapés do entorno 
imediato da cidade, com densa floresta primária, declividade suave e solo arenoso. O partido adotado organiza os espaços em dois níveis, 
sendo o térreo dedicado ao lazer e ao encontro com os amigos e o nível superior, privativo da família. O sistema construtivo combina 
o uso do aço, madeira, fundações de concreto, o núcleo rígido do prisma dos banheiros em blocos de concreto e a cobertura em telhas de 
alumínio. Esta aparente mistura de técnicas é adotada visando a adequação de cada componente às suas circunstâncias de uso, 
durabilidade, esforços, cargas e ao mesmo tempo estabelecendo um e gu 
de Manaus, uma cidade simultaneamente industrial e florestal. 



José S. Moraes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo São Paulo SP 1975 
William Kernbichler, Domiciana N. Junqueira, Mauren Freire, Lucia~a Almeida: An,tônio 
Carlos Abreu, Anderson de Sá, Flavia Costa, Karina Freitas (equipe); Heloisa Martins 
(transportes); Koiti Mori (paisagismo); Joaquim Melo, Frederico Azevedo Marques, 
Alexandre, Neco Stickel (apoio) 

Plano Cerqueira César e Projetos Complementares_ 
Data do projeto: 1997 - 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O plano C_erqueira Cesar é uma proposta inovadora em São Paulo por ser aberta à participação da comunidade e pela forma de 
1mplantaçao e~ parcena dos setores público e privado. O trabalho que recebeu o primeiro prêmio do concurso São Paulo Eu Te Amo (IAB, 
PMSP, 1997) foi postenormente complementado e debatido com a comunidade para ser adotado como o plano do bairro Cerqueira César. 
Trata-se de um plano multidisciplinar de desenho e requalificação urbana com propostas para melhoria do espaço público e da qualidade 
ambiental. A_borda questões de uso do solo, renovação de calçadas, arborização, identidade visual, mobiliário e gestão de serviços. 
Contempla cinco proJetos complementares: l _Rua Augusta (em fase de captação de recursos); 2_Circuito Comercial de Excelência 
(Lor~,na, Oscar_Freire)_; 3_~uadras Residenciais Modelo; 4_Mini-praça Lorena; 5_Garagem Subterrânea. Emprega técnicas avançadas do 
tipo engenhana genet1ca que induzem processos regeneradores das qualidades amb1enta1s. Revigora a vocação de bairro "mix-use" de 
excelência que terá em São Paulo papel semelhante ao da Madison ave. em Nova York, das ruas Fratina e Borgognona em Roma e da 
Av. Montaigne em Paris. 

José S. Moraes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1975 
William Kernbichler, Domiciana N. Junqueira, Mauren Freire, Luciana Almeida, Antônio Carlos Abreu, 
Anderson de Sá, Flavia Costa, Karina Freitas (equipe); Heloisa Martins 
(transportes); Koiti Mori (paisagismo); Joaquim Melo, Frederico Azevedo Marques, 
Alexandre, Neco Stickel (apoio) 

Tamboré Master Plan_Data do projeto: 1998-2001_Local: Tamboré, SP, Brasil 
Contrário às fórmulas tradicionais, o Tamboré Master Plan visou preparar um território de 11 milhões de m1 (Santana de Parnaíba, SP) para 
receber empreendimentos íesidenciais, de serviços e uso misto, de perfis e padrões variados, como um dominó articulado mas indeterminado 
que forma uma edge-city funcionalmente coesa, economicamente eficiente e ambientalmente aprazível. Ao primeiro estudo feito por Jaime 
Lerner nos anos 70 seguiu-se extensa análise ambiental que culminou com a criação de um grande parque com mais 3 milhões de m1 de 
reserva natural. Este parque implicou na adequação do estudo original dando origem ao Master Plan atual. O plano antecipou conceitos do 
"New Urbanism" como a criação de espaços de excelência para comunidade:. locais e a integração destas vizinhanças à economia regional. 
Sua distribuição de uso de solo é sensível às vocações de cada setor de gleba. Um grande boulevard constitui o eixo estruturador da vida e 
do trabalho, congregando pólos empresariais e de serviços. O "rondpoint" central agrega espaços e atividades de animação. As áreas 
residenciais são entremeadas por centros de vizinhança com serviços locais. Em poucos anos o Master Plan Tamboré já atraiu 
empreendimentos geradores de emprego e renda com oferta de número expressivo de unidades residenciais. 

ZONAS DE USO 

RESIDENCIAL UNIFAMIUAR R1/R2 PÓLO EMPRESARIAL 

RESIDENCIAL MULTIFAM. MISTA R2/R3 .,, . ÁREA DE COM. E SERVIÇO PLANEJADO 

BOULEVARD COM., SERV., HAB. VERTICAL R2/R3 MULTIFAM., COMÉRCIO E SERVIÇO 

ESPAÇO ESPECIAL: CULTURA. LAZER. ESPORTE PARQUE ESTADUAL/ RESERVA DA MATA 

TURISMO: HOTEL, LAZER. CLÍNICAS ÁREA VERDE 

INSTITUCIONAL: CULTURA. EDUCAÇÃO E SAÚDE . . ÁREA DE INTERESSE PAISAGÍSTICO 

SISTEMA VIÁRIO 

BOULEVARD 

VIA SCENICA ESPECIAL 

VIA ARTERIAL NORMAL 

VIA COLETORA 

VIA LOCAL 

TRAÇADO PROPOSTO 
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André Moral 
Faculdade de Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 1997 

Residência R. Pe. João Manoel_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Morar bem numa metrópole como São Paulo é o sonho de muitas pessoas. A facilidade de acesso 
e proximidade da residência ao trabalho, a escola, ao lazer e entretenimento.agregado à 
segurança, privacidade e conforto tornam o "morar na metrópole" muito prazeroso. Porém, hoje 
em dia, os altos custos do "m1 bem localizado" fazem com que poucas pessoas tenham a chance 
de usufruir destes prazeres. Foi a partir destes princípios que o proprietário iniciou uma longa 
investigação até descobrir uma charmosa vila sexagenária incrustada num ponto estratégico, no _____ ..,. 
espigão central da cidade, na rua Pe. João Manuel. Chegada a hora da personalização do imóvel, 
a decisão foi pela demolição e construção de uma nova casa. O maior desafio foi aproveitar ao 
máximo cada m1 de terreno, criando um projeto que contemplasse conforto.simplicidade, 
segurança e muita privacidade. Alicerces dramatúrgicos somados a uma cortina de concreto e 
outra de pedra escondem o palco em que é encenado o cotidiano de uma família cosmopolita. 
Uma fachada inquietante, sem portas e janelas, estimula a curiosidade dos vizinhos e 
transeuntes. Ao entrar na residência, a sensação de termos "deixado a cidade lá fora" é gradual, 
pois a mesma luz natural e a textura de piso da calçada são sutil mente percebidos nos ambientes 
visitados." Mais importante que residir na metrópole é viver a metrópole." 

Eduardo Campos Moreira 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 2000 

inF0RMANTE - Serviço de Informação ao Usuário do Metrô_Data do projeto: 2002_ 
Local: Belo Horizonte, MG, Brasil 
A democratização da informação é o tema principal deste projeto. Sua inserção na malha 
urbana, seu programa de atividades, seu sistema estrutural e infra-estrutural, todas as 
condicionantes que um projeto arquitetônico deve atender convergiram-se para responder a 
esta demanda detectada e transformada em material tangível de projeto. O inFORMANTE é um 
serviço de acesso à internet. Sua infra-estrutura consta de cabines com computadores de 
acesso gratuito à rede, banco de dados (www.in>formante.com) com atendentes para 
cadastramento de senha e outras informações, auto-atendimento de impressões gráficas 
(impressoras), caixas de saque de infos (unidade monetária), caixas bancários e de lanches 
automáticos. Este serviço seria instalado nas estações do metrô de Belo Horizonte, MG. As infra-
estruturas (I.S., acessos e circulações, etc.) do metrô são projetadas com previsão no aumento 
do uso, atendendo mais de 80 mil pessoas por dia. O inFORMANTE poderia ser "conectado" a ele. 

RIO ARRUDAS 

ESTAÇiO lAGOINKA 
INFORMANTE 

AV. CONTORNO 



Eduardo Sampaio Nardelli 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana t 

Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1980 

Residência de Veraneio em Camburi - São Sebastião SP ' -
Data do projeto: 2000_Data da construção: 2000_ 
Local: São Sebastião, SP, Brasil 
A proposta era uma residência na Mata Atlântica, com um 
mínimo de interferência no meio ambiente e oferecendo todo 
o conforto para uma família de cinco pessoas e eventuais 
amigos e familiares. Madeira, tijolo e vidro prevaleceram, por 
serem facilmente encontrados na região e por estarem adequa os à habilidade da mão-de-obra local, tornando-se determinantes do 
partido arquitetônico, que também levou em conta as questões climáticas. O projeto desenvolveu-se a partir de uma ampla sala de estar 
para a qual foram voltados os demais ambientes e onde foi instalada a lareira, que dá ao local um caráter mais central e agregador, 
além de amenizar o clima frio e úmido da região, após o verão. Os dormitórios, com banheiro privativo e varanda própria, permitem 
alguma privacidade aos seus ocupantes. Um generoso pé-direito duplo permitiu a criação de mezaninos na sala e nas suítes que, 
somados à enorme varanda orientada para o Sul, resultaram numa construção arejada, despojada e confortável. 

Lua Nitsche, Pedro Nitsche, 
e Marina Mermelstein 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1996 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 2000 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 2001 

Residência na Barra do Sahy_Data do projeto: 1998_Data da construção: 2002_Local: São Sebastião, SP, Brasil 
Partido: A intenção foi criar uma casa funcional, por meio de processo construtivo racional, rápido e de baixo custo. Optamos por 
materiais que pudessem ser montados na obra e projetamos espaços de dimensões regulares, resultantes da estrutura modular. Foram 
dispostos linearmente três módulos para os quartos e banheiros e três módulos para os ambientes de estar e serviços. A comunicação 

, ,i.,1111 ,nr:11mr.1.-rmr:nn11nr 1 • •~• • 1 • se faz apenas pela varanda externa. Daí resulta melhor aprovei , , · , · · 
Condições ambientais: Dois fatores se apresentavam: umidad 
excessiva e temperaturas elevadas. Para evitar a absorção da 
umidade, propusemos uma plataforma de concreto suspensa d 
chão; para combater o acúmulo de umidade do ar, garantimos a 
ventilação cruzada. Para amenizar o calor, propusemos um grand 
plano de cobertura "solto" do volume da casa, criando um vão n 
qual o ar circula; beirais largos protegem contra chuvas fortes 
incidência direta do sol na fachada. A experiência do espaço: 
amplitude do espaço, reforçada pela continuidade do piso e pelo 
painéis de vidro, transmite a sensação de leveza, diluindo o~ 
limites entre o dentro e o fora. 
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Spencer de Morais Pupo Nogueira 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1968 
Francisco Sardinha Delicado, Osny Pelegrino Ferreira, Francisco Vecchia (colaboração) 

Projeto Eme~gencial - lnt~rface Favela_Data do projeto: 2003_ Í\j ;/ ._ ,, 
Local: Campinas, SP, Brasil _ 
Através do Grupo de Pesquisa "Conforto no Espaço Mínimo", da Faculdade ·,\ ·. r · , 

de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica - FAU PUC' ~-.: ·;-,,'\'ff'Í;: 
Campinas -, o projeto propõe a cooperação direta da universidade ~\ · :::::::,:-_,_~--

Renato Luiz Martins Nunes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1959 

Aquário da Cidade de Rio das Ostras_Data do projeto: 2003_ 
Local: Rio das Ostras, RJ, Brasil 
O oceano, em se11 contato com a costa, dá, recebe, retira, devolve. Os grandes animais das profundezas alimentam-se daqueles que se 
nutrem sucessivamente dos menores, em cadeia alimentar que chega ao plâncton microscópico enriquecido pela matéria orgânica, 
retirada à força pelo mar, nas costeiras, e pelas águas doces dos rios, nas baixas da maré. O meio marinho e a audácia das pesquisas 
profundas fazem do mar uma cadeia de vida e trabalho que, com o homem cada vez mais presente, se mancha, se suja, mas também 
se renova, recria. O programa arquitetônico do Aquário de Rio das Ostras nasce daí, da visão da vida em suas surpreendentes 
manifestações. O terreno à beira mar, em leve declive, 
determinou o grande platô, na sua cota intermediária, para 
receber todo o programa. Os setores de apoio são cobertos por 
laje ajardinada, que devolve o verde à paisagem. Os setores de 
exposição são compostos por elementos de proteção térmica, 
revestidos com chapas de cobre, apoiados nos arcos metálicos 
que se desenvolvem ao longo de um eixo sinuoso, com larguras· 
variáveis, de forma a abrigar a diversidade de ambientes e. 
situações naturais recriadas para a visitação pública. 



Aparecida Kazue Ogino, Fernando 
Antonio Pires e Enio Yorikawa 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 ' 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 ' 

Igreja Santa Rita de Cássia_Data do projeto: 2002_ 
Local: São Bernardo do Campo, SP, Brasil 
A igreja de Santa Rita de Cássia foi projetada para um bairro carente na peri eria a c1 a e e ão ernar o o ampo, pau 1sta. 
O projeto foi iniciado em maio de 2002. Criamos uma igreja com um jardim descoberto atrás do presbitério com a intenção de dar um 
sentido litúrgico à construção, já que ele contém espécies vegetais relacionadas com a história da padroeira, como as roseiras. Pensamos 
que assim não estaríamos construindo apenas mais um salão impessoal, desvinculado do contexto religioso. Esse jardim fornece a 
principal fonte de iluminação natural, além de dirigir as atenções ao presbitério, que é o centro da assembléia. As portas de vidro podem 
ficar inteiramente abertas unindo esses dois ambientes e ventilando a nave. Portanto, esse jardim é o ponto de partida do projeto e 
configura um partido onde prevalece a penumbra na nave, induzindo a uma introspecção que julgamos necessária para as atividades. 

Célia da Rocha Paes 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1970 
Amélia Toledo (desenho do piso da Praça Dom José Gaspar); Nivaldo Lemes da Silva Filho, Manuel Carlos Gonçalves, 
Paulo Dei Picchia (paisagismo) Marcelo Grasso Sodré, Francisco Henrique Alves (colaboração) 

Projeto da Rua Xavier de Toledo_ 
Data do projeto: 2001-2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Redefinição espacial da rua, recentrando e ampliando as calçadas, recuperando o greide a partir das soleiras consolidadas, tanto no 
sentido longitudinal como no transversal; novo projeto luminotécnico privilegiando as calçadas; definição de material de piso - ladrilho 
hidráulico branco, colocado em 45º para melhor resolver as esquinas; definição clara das quatro faixas de rolagem, sendo duas para 
ônibus e duas para carros; definição clara das travessias de pedestres, com guia rebaixada em toda a extensão das faixas - sete metros. 
Praça Dom José Gaspar com recuperação do traçado da Rua Marconi, criação de grande terraço na fachada posterior da biblioteca, 
manejo criterioso da vegetação existente, grande mosaico-piso de ladrilhos hidráulicos com desenhos sinuosos cortados por passarela-
piso em cimentado colorido salpicado de pedras brasileiras de diversas cores. Redefinição do traçado viário do entorno do Teatro 

Municipal com a recuperação de imagem simbólica~ o r.'1

1

ógio no cai ro central. \ 

' 
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Carlos André Palatnic 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1990 

Residência Byttebier_Data do projeto: 2003_Local: Gent, Bélgica 
Esta antiga residência foi reformada e ampliada em um complexo moderno com função residencial, além de escritórios e estúdios para 
alugar. Do prédio principal preservaram-se fachadas e volume, enquanto o interior sofreu mudanças na circulação e nas funções. No sótão, 
até então inutilizável, foram contruídos três estúdios com kitchnette e banheiro. O primeiro andar foi transformado em apartamento. Uma 
escada em concreto foi implantada de forma a permitir o funcionamento autônomo dos diversos locais. A oficina no pátio foi transformada 
em living, no qual, em um bloco integrado, encontram-se cozinha, WC e vestiário. As portas nos dois lados do living dão vista para o pátio e 
jardim. Ligando o prédio principal ao ateliê, foi contruída uma passarela em estrutura metálica auto-portante, totalmente envidraçada, de 
quatro metros de largura, que permite diversos usos. O acabamento sóbrio e uniforme do complexo resulta num espaço arquitetônico puro, 
sem concessões e, portanto, não sujeito a modismos passageiros. 

Carlos André Palatnic 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1990 
A. Lantsoght (colaborador) 

Escola Guido Gezelle (pedagogia R. Steiner)_Data do projeto: 2001_ 
Local: Brugge, Bélgica 
O conjunto é composto por três blocos. No 1 º bloco, maternal e prima rio 
integrados, mas com acessos independentes. O maternal tem cinco classes 
térreas, octogonais, com cozinha, WC, e pomar, ambiente caseiro e acolhedor. 
No primário, o octógono perde seus ângulos até tornar-se o retângulo das classes 
do secundário. Sala de professores, sanitários e sala polivalente completam o 
bloco. O hall, aberto para o 1 º andar, estimula o contato e a percepção do espaço. 
No 2º bloco, secundário, o espaço é tratado racionalmente, conforme 
a fase de desenvolvimento dos jovens. As classes são retangulares, 
não-diferenciadas. Há ainda: lavabo, sala de música, artes, sanitários e sala de .;,.._e.;~~ 

professores. No 3º bloco, o teatro. Sob o teatro, oficinas e padaria. A unidade. , 
arquitetônica advém da uniformidade dos materiais. O tijolo dá "base" ao ' 
conjunto. O zinco diferencia locais de atividade social. Os beirais permitemilliíi'l-iíiiRí• 
aproveitamento do sol no inverno e proteção no verão, com maior área de janelas1 1 

sem superaquecimento, ligando os diversos volumes entre si. 11 



Guilherme Paoliello 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1979 

Residência no Alto da Lapa_ 
Data do projeto: 2001_Data da construção: 2003_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Esta é uma residência para uma família de quatro pessoas. s a oca 1za a no ago aranoa. lém o programa as1co a am, ,a uma as 
particularidades da casa é a necessidade de uma grande área aberta (neste caso, coberta) para a programação de lazer de fim de ;emana o 
churrasco à beira da piscina. A sala íntima da casa sai por esse espaço coberto e essa cobertura serve também de saída de todos os dormitórios 
dir~to para a piscina, sem ter que passar pela área social da residência. Por Brasília ser uma cidade seca, sugeriu-se uma sala de estar que 
abrisse tanto para a frente da casa, quanto para trás, num pátio descoberto com uma grande parede de pedras da região e fios d'água 
escorrendo por ela e caindo num espelho d'água. O hall de entrada principal é um grande corredor com luz natural sobre vegetação típica da 
região que, a seguir, desemboca numa grande sala de estar. 

Guilherme Paoliello 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1979 

Edifício-Sede ltambé_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Trata-se de um edifício horizontal de serviços (cinco pavimentos incluindo o subsolo) para alojar os escritórios de um grupo de empresas 
coligadas da área de administração predial. O formato do terreno gerou uma planta praticamente quadrada, distribuindo os ambientes 
de trabalho por toda a periferia do edifício em torno de um grande vazio central interno iluminado naturalmente. Dentro desse vazio 
encontram-se as torres de circulação vertical e sanitários em estruturas independentes (concreto). Os ambientes de trabalho são 
totalmente abertos, em escritórios panorâmicos, com móveis coletivos exclusivamente desenhados para a empresa. Estes ambientes 
recebem luz natural, tanto da periferia, filtrada por brises metálicos ajustados para cada orientação, como pelas iluminações zenitais 
sobre o vazio central. A velocidade exigida para a execução da obra direcionou a escolha das téclJi_cas construti11.as e ate ·ais_, torios 
eles de procedência industrial de rápido fornecimento 
e montagem: estrutura em perfilados de aço, lajes 
moldadas sobre formas metálicas (steel deck), caixilharia 
modular e padronizada, pisos em pintura industrial 
autonivelante, etc. O subsolo, a meio-nível abaixo da rua, é 
aberto para os recuos laterais, constituindo-se praticamente 
em pilotis, possibilitando o estacionamento de veículos po~ 
todo o terreno, ora cobertos e ora descobertos, ligados ao 
jardim. O último pavimento, reservado à diretoria da 
empresa, ocupa somente parte do pavimento total, 
permitindo que as salas de trabalho se abram para o 
terraço-jardim na cobertura. 
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Tânia Regina Parma 
e Newton Massafumi Yamato_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1977 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1977 
Alexandre R S Vasconcelos, Dante Buzzetti, Eduardo Luís Martins Catharino, 
Gabriel Omar Skuk, Mário Cepollina, Mário Motidomi, Roberto Antonelli Filho, Sílvia 
Fazzolari, Wandir Ribeiro (consultoria) 

Ecoresort Leebambou_Data do projeto: 1999/2001 _Local: São Sebastião, SP, Brasil 
Sertão de Barra do Una - São Sebastião, SP. O empreendimento localiza-se em área remanescente de Mata Atlântica, em estágio médio a 
avançado de regeneração, próximo à área do Parque Estadual, e tem como propósito o resgate e a manutenção da paisagem, através de faixas 
de conectividade que o projeto propõe. Volta-se para hospedagem e eventos ligados ao turismo ecológico, para pequenos grupos, envolvidos 
com a preservação do meio ambiente. A proposta de implantação bem como as tipologias das edificações propostas buscaram referências nas 
culturas indígenas, e procuraram contemplar os estratos existentes na estrutura da mata, sem relevar as exigências do homem contemporâneo. 
A proposta é o resultado de um trabalho que envolveu diferentes áreas do conhecimento, que proporcionou uma experiência de como intervir 
em ambientes pouco antropizados, levando-nos a repensar outras formas de intervenção no meio ambiente urbano, sobretudo nas metrópoles. 

Tânia Regina Parma e Newton Massafumi Yamato 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1977 

Ecoresort Baía dos Golfinhos_Data do projeto: 2002_Local: Governador Celso Ramos, SC, Brasil 
Baía dos Golfinhos - APA do Anhatomirim - Gov. Celso Ramos/ SC. O empreendimento volta-se para atividades de hospedagem e serviços, 
ligados à questão da preservação ambiental do meio social e físico, utilizando preferencialmente materiais de fontes renováveis, energias 
alternativas e reutilização das águas servidas. Em termos conceituais e metodológicos contou com participação de uma equipe 
interdisciplinar para avaliação dos impactos ambientais, além do envolvimento e incorporação de sugestões da comunidade local no 
processo de definição de alguns parâmetros tais como: a ocupação da praia, gestão das atividades ligadas ao monitoramento ambiental, 
busca do menor impacto na sua implantação, recuperação de áreas degradadas e a garantia da inserção desta comunidade em 
atividades diretas e indiretas. A proposta aponta par .m.a ornrn de ·_ote.r11e.oção e ár.eas de e.x.paJ1São r.baaa co car.acte.risticas _______ _____, 
ambientais sensíveis que busquem a sustentabilidade. 



Paulo Oropallo Pascotto 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1987 ' 
Caterina Poli (paisagismo; Franco e Fortes (luminotecnia) 

L'Officie~ 11 I_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2000_ 
Local: Sao Paulo, SP, Brasil 
O projeto desenvolveu-se a partir de um edifício existente: lote de 7 por 30 metros 
três pavimentos, estrutura metálica branca, vidros, dois blocos ligados por um~:-r ~ ~- ,..<;, 

passarela, poços de iluminação e ventilação. Foram incorporados à fachada~~~ ~ 
brises horizontais, além de uma caixa revestida com painéis de alumínio branco~~~ ~ 
e vidro, servindo de abrigo à entrada. Para fazer a ligação dos andares, além da 
escada, foi instalado um elevador, cuja empena cega serve como suporte para a 
fixação de fotos, que aparecem na fachada. Procurou-se ocupar os espaços da 
forma menos compartimentada possível. Além da iluminação direta no forro e das 
arandelas, no corpo principal foi criado um forro/ marquise de gesso, abaixo do 
nível dos forros removíveis, reforçando a linearidade do espaço. Um dos poços 
originais de iluminação foi enclausurado, servindo como duto técnico, 
permanecendo o outro aberto para os blocos principais, ao qual foi incorporado 
um jardim vertical e uma cascata que desemboca num espelho d'água. 

Roberto Paternostro 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1977 
Aparecida Ogino, Mário Kanashiro e Kerima Helu (colaboração) 

Edifício Academia_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O projeto apresentado ocupou o espaço de um antigo galpão, encaixando-se entre árvores e palmeiras antigas, na extremidade sul da grande 
área ocupada pela AABB - Associação Atlética Banco do Brasil em São Paulo. A construção desta nova edificação buscou atender ao 
programa de necessidades do clube para atividades recreativas e culturais, além de espaços destinados a novas modalidades esportivas e 
um estacionamento no subsolo. Sua concepção define claramente dois volumes distintos, sendo que o primeiro, construído em estrutura de 
concreto, abriga as atividades de apoio, sanitários, vestiários e circulações verticais, enquanto o segundo, em estrutura metálica e vidro, 
constitui o espaço destinado às atividades solicitadas pelo programa, distribuídas em quatro pavimentos com uma ampla visão da área 
externa do clube. O térreo abriga um boliche e uma piscina de hidroginástica; os demais pavimentos compõem ambientes para ginástica, 
musculação, dança, meditação, e quadras de squash. Entre os dois volumes há um átrio central tra o acesso e a escada principal, 
interligando e integrando todos os pavimentos. 
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Roberto Paternostro 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1977 
Aparecida Ogino, Mário Kanashiro (colaboração) 

Residência R.Cohen_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O programa da residência apresentada para casal com um filho incluiu, além dos ambientes 
usuais, dois espaços diferenciados: um escritório para trabalho diário, localizado no 
pavimento superior, que pudesse desfrutar da vista para a Hípica de Santo Amaro no fundo 
do lote e um local para ensaio musical, disposto isoladamente no subsolo da casa. 
As restrições do loteamento e a jabuticabeira existente no terreno definiram a implantação e 
o formato da casa em "L". Na busca dos espaços necessários, das melhores vistas e da 
melhor insolação para os ambientes, foram feitos alguns recortes, e novos elementos foram 
acoplados ao formato inicial surgindo um novo volume, composto por uma relação de cheios 
e de vazios, de luz e de sombra. Internamente, os espaços são contínuos, integrados pelo 
vazio da sala de jantar, entendido como o centro de convivência da casa. 

Paulo Henrique Paranhos de Paula e Silva_3º prêmio 

Universidade de Brasília, Brasília, DF, 1982 

Catedral de Palmas_Data do projeto: 2001_Local: Palmas, TO, Brasil 

,, ,, 

A permissão de se buscar uma arquitetura que se fundamente em conceitos mais amplos da sensação, da intuição, da emoção e da 
razão é o combustível necessário para o nosso fazer arquitetônico. Não nos satisfaria falar somente das questões programáticas que 
acompanham este trabalho mas o prazer de se buscar uma solução alternativa da expressão arquitetônica. O altar sobre as águas, 
assim como o horizonte como ponto mais profundo de contemplação contrapondo à verticalidade da própria nave são questões 
fundamentais, mas queríamos enfocar a volumetria do vazio, da geometria que subverte a ordem, que permite-nos encontrar resultados 
mais interessantes sem deixar de buscar de forma apropriada o jogo de escalas, os cheios e vazios, a leveza, o gesto, a elegância. Enfim, 
as questões inerentes à arquitetura. Casa e cidade, habitante e cidadão, mais do que isto, a vontade de não fixar uma visão 
fragmentada da dinâmica percepção. Como disse Carlos Borges: "Uma linha inclinada? Não, apenas o necessário gesto que, singelo, 
desorganiza e torna o óbvio canto num inusitado jogo de matérias". Podemos dizer, portanto, que neste trabalho, o forte não é o ponto 
concreto que tangencia os limites apresentados mas o resultado de um momento que evoca a transição de•uma situação supostamente 
real ou imaginária; o mesmo que define o limiar entre luzes e sombras. Evidentemente sutil e definitivamente potente na sua própria 
delicadeza. Um resultado claramente etéreo, privilégio da própria expressão do espaço, aquilo que paira no ar. 



Paulo Henrique Paranhos de Paula e Silva 
Universidade de Brasília, Brasília, DF, 1982 

Residência Jairo Bisol_Data do projeto: 2001 
Data da construção: 2001-2002_Local: Brasí~a. DF, Brasil 
Em área privilegiada, com suas visuais voltadas para o Lago Paranoá 
incluindo uma panorâmica do Palácio da Alvorada, este projeto revela um 
cuidadoso e_xercício de implantação: evitar a relação direta com a precariedade 
do entorno 1med1ato através de um evidente controle da paisagem. o declive 
acentuado do ~erreno evidencia o emolduramento criado pelo grande piso que 
avança, l1gaçao direta entre cozinha e lazer; como solicitado. As diversas 
perspectivas enriquecem seus eixos permitindo que o grande pórtico envolva 
todo_ o lazer, jardim e raia conjugados. Social e lazer, parte do mesmo 
continuum, se expõem à varanda, suíte e escritório no pavimento superior. 
A geometria define limites: aberta, a escala volumétrica se inverte e assim se 
torna a grande expressão do volume: o vazio. 

Marciel Peinado 
e Benno Michael Perelmutter 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Santos, 
Santos, SP, Brasil, 1976 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1960 

Unidade Poupatempo / Guarulhos_Data do projeto: 2001-2002_ 
Data da construção: 2002_Local: Guarulhos, SP, Brasil 
O projeto, elaborado em conformidade com o programa fornecido pela Prodesp / Poupatempo, intervém numa fábrica de alimentos, 
de construção predominantemente térrea, desativada há muitos anos, situada na Rua José Campanella, nº 5, esquina com a Avenida 
Tancredo Neves, junto à Via Outra, no município de Guarulhos / São Paulo. A estrutura metálica de cobertura existente, em sheds, foi 
totalmente restaurada e reforçada, com vedação em telhas do tipo "sanduíche", da Perkrom, com isolamento térmico; as vedações 
internas foram removidas, surgindo, em conseqüência, um novo espaço f' · · ds~ape, · d'sp sá.v Qov..as u çõ s de..s...t,.._ ______ .,... 
antiga fábrica. Um mezanino de atendimento público foi incorporado a este 
landscape, com acesso por ampla rampa, e reformulados os dois existentes. 
As alvenarias externas de vedação foram mantidas e, nestas, criaram-se 
aberturas de iluminação, com vedações modulares em caixilhos de vidros 
laminados, protegidos por grelhas metálicas, como elementos de segurança 
e de quebra-sol. A área total de intervenção do projeto foi de 7.485,00 m1. 
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Francisco José dos Santos Pereira, 
Graça Gondim dos Santos Pereira 
e Lenise de Carvalho Vaz Porto 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA, Brasil, 1978 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA, Brasil, 1979 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA, Brasil, 1973 
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SENAI / CIMATEC - Centro Integrado de Manufatura e Tecno ogia_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2002_Local: Salvador, BA, Brasil 
Abriga funções de Centro Tecnológico para formação de mão-de-obra, visando a produção industrial automatizada. A concepção 
arquitetônica valoriza a forte imagem tecnológica, a aplicação de elementos simbólicos do estágio inicial/ artesanal e do estágio atual 
/ tecnologia da automação, a vigorosa expressão plástica da volumetria, a flexibilidade dos espaços e a racionalidade construtiva 
através de sistema estrutural misto - concreto armado e metálico-, o layout estratégico, garantindo futuras adaptações e destacando 
os equipamentos de maior importância, o desenho e as opções técnicas focados na otimização do conforto térmoacústico e nas técnicas 
de produção mais limpas. Compreende espaços pedagógicos: salas de aula, biblioteca, auditório; oficinas e laboratórios; áreas de 
convivência extraclasse; espaços administrativos; espaços complementares de refeitório, segurança e controle; centrais de utilidades e 
gases; área urbanizada e estacionamentos. 

Mariana Fontes Pérez Rial 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 2002 
Rebeca Scherer, Milton Braga (consultores); Matheus H. Gaspar, Celso Mori, 
Emília Hayashi (colaboração) 

Reurbanização de Área junto ao Porto de Santos_Data do projeto: 2002_Local: Santos, SP, Brasil 
O projeto consiste na recuperação de área em processo de abandono junto ao conjunto portuário de Santos. A proposta foi a de um projeto 
que parte da análise histórica e social e compreende as questões locais, regionais e nacionais do espaço. Elaborou-se um plano 
urbanístico amplo, que estipula diretrizes diferentes para diversas áreas. Dentro deste, realizou-se um projeto concreto, restrito a uma 
área menor ali inserida, cujas principais características a destacar são a recuperação de galpões, hoje em desuso no porto, que se 
integram a um largo existente em frente ao Mercado Municipal e têm uso cultural e esportivo; a integração entre o tecido do porto e a 
malha urbana próxima, através da criação de uma raia e um clube de remo; a integração do cemitério ali existente, tornando-o parte da 
vida diária; a criação de um novo edifício de usos múltiplos, que supre as necessidades da população local e reúne atividades culturais 
e de lazer, criando, na praça, um espaço de destaque municipal. 



Luiz Antônio de Barros Perrone 
e Rosana Rivelles Pierri 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1984 

Agência Boa Vista do Bank Boston_Local: São Paulo, 
SP, Brasil_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2000 • 
O projeto para a Agência Boa Vista do Bank Boston com obra concluída' • '' 
em junho de 2000, foi concebido levando-se em conta um terreno amplo -
e arborizado, acesso através de duas ruas e idealizado a partir de um 
programa arquitetônico existente. Com isso procuramos implantar a 
agência de maneira que integrasse a edificação ao estacionamento e à 
P;aça projeta~a. O auto-aten_dimento localizado em um ponto estratégico facilita a comunicação entre a praça e o acesso pnnc1pa a agencia. 
Ja_ a concepçao estru,t~ral foi pensada de maneira a otimizar o prazo de construção e garantir vãos livres, com a execução de uma estrutura 
m1~ta _(concreto/metal1ca). A escada que leva ao 1º pavimento, executada com estrutura metálica, oferece a sensação de transparência e de 
v1s1?1l1dade p~ra toda a praça, e com a criação de um jardim interno sob a escada foi possível integrá-la ao ambiente externo, completando 
assim, a arquitetura de todo o conjunto. 

Katia Pestana e Claudio Diaféria 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, .1991 

PROJETO CONVIVÊNCIA E PARCERIA - OBATI_Data do projeto: 2001_ 
Local: Estado de São Paulo, Brasil 
O OBATI (oleoduto Barueri-Utinga) é um poliduto da Petrobrás que transporta gasolina, álcool, óleos combustíveis e gás de cozinha (GLP). Em 
seus 50 quilômetros de extensão passa, a uma profundidade média de 1 a 3 metros, por oito municípios: Barueri, Osasco, São Paulo, Taboão 
da Serra, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. No município de São Paulo a dutovia atravessa as regiões do 
Butantã, Campo Limpo, Capão Redondo, Capela do Socorro, Cidade Adernar e Jabaquara, equivalente a 53% do total das faixas de dutos. 
A Caracterização e Diagnóstico Sócio-Ambiental das áreas lindeiras ao OBATI deu início à implementação do Projeto Convivência e Parceria. 
Uma equipe de urbanistas, arquitetos e geógrafos somou-se à equipe de educadores ambientais do projeto e percorreu a faixa, identificando 
suas características, classificando os tipos de interferências, avaliando as áreas de maior e menor pressão, mapeando todos os tipos de 
equipamentos públicos presentes, como escolas, postos de saúde e também as entidades sociais e lideranças r.omunitárias. O resultado desse 
trabalho, apresentado em uma série de mapas, fotos e quadros analíticos, possibilitou uma visão ampla e atualizada do contexto em que o 
OBATI está inserido e tornou-se um importante balizador para ações, obr s d_e.m oria él~ytenção do p,~tº··~· ~;·~ ..,,., '"// .... ;~,,~ '-'t .. : 
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Francisco Petracco 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1959 
Ruth Verde Zein (consultoria); Cláudio Akira Ida, Leandro Cerny, 
Leonardo Lenhara e Robert Cunha (colaboração) 

Palácio das Nações_Data do projeto: 2003_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
Na confluência dos rios Tamanduatehy e Tietê, o Palácio das Nações se espelha em suas aguas novamente 1mpas. esv10 e um rec o das 
marginais delineia o Parque Central garantindo à população o pleno usufruto das margens de seus principais rios. O PalNA tem 100 m de 
altura. Uma grande caixa de vidro e aço, postada em diagonal, contém no seu interior uma grande esfera - o Globo Terrestre - apoiada em 
uma torre de concreto. O embasamento semi-enterrado contém os serviços de apoio sobre os quais podem acontecer eventos para até 20 mil 
espectadores. Do hall acessa-se o interior da Torre - Eixo conduzindo a uma viagem imaginária ao planeta estruturada por "paralelos e 
meridianos" metálicos. Por meio de esbeltas passarelas chega-se aos "países" - contornos incrustados em sua superfície, amplos espaços 
suspensos, onde ocorrem exposições fomentadas pelas nações que representam. Combinando concreto protendido e aço, a torre é envolta por 
um grande cubo de vidro sustentado por perfis estaiados. 

Francisco Petracco 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1959 
Ana Lidia Faria, Cláudio Akira Ida, Leandro Cerny e Luis Cláudio Araújo (colaboração) 

Edifício Escolar Universidade Anhembi Morumbi - Unidade VI - Campus Vila 0límpia_Data do projeto: 2001_ 
Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Prisma é composto por duas alas de salas de aula e um grande vazio central, generoso, de 16 m, fechado na parte frontal por uma 
cortina, vazado pelo volume de uma escada com sabor de escultura e, na posterior, pelas salas de Coordenação e Laboratórios 
pertinentes. A permeabilidade do edifício enfatizado em seu acesso abrigado por uma audaciosa viga treliça de 33 m de vão. Os anseios 
dos passos fluidos, onde as circulações horizontais e verticais servem de espaços para o comportamento coloquial de interação. 
O grande saguão é um espaço árido onde as pessoas constroem sua dinâmica, através de encontros cotidianamente sistemáticos, dos 
diálogos acadêmicos, com a riqueza de seus pés-direitos descontínuos e variáveis. As salas de panos de vidro refletem o convívio com 
a sociedade expondo-se e magnetizando. A busca da harmonia se faz na repetição da linguagem estrutural de seus componentes 
principais, sempre solicitadas a grandes vãos e no espaço térreo, já em detalhe, pelo ritmo de suas lajes mistas de formas metálicas. 
A escada tem a proposição de não macular a generosidade da áre2, tão esquecida nos programas contemporâneos de escolas e por isso 
não apóia no chão, está alçada por três tirantes que se prendem à co);iertuJ e se engast nas yigas_1;dps_, an_q~.c~s, refleti_gdo~se no 
espelho d'água, como se fosse o acesso virtual do conhecimento. ",.,.., ~ .. ~,r/'·i~ ·~:~Yt,;; ' -' '..:.t ff" .~ .. 



Lilian Dai Pian e Renato Dai Pian 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1981 ' 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1981 
Fernanda Silva Ferreira, Mario Rodriguez Echigo (colaboração) 

Casa Brava - Ubatuba_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001_Local: Ubatuba, SP, Brasil 
Esta residência de veraneio está localizada próximo a Ubatuba, cidade o I ora no e e ao au o. mp an a a em lote 1ngreme e 
9.000,00 m1, tem, em seu entorno, a exuberante vegetação da Mata Atlântica, e abre-se para uma bela vista do mar. A topografia do terreno, 
o clima quente e úmido, o alto índice pluviométrico da região e a dificuldade de transporte de materiais ao local foram parâmetros que regeram 
a concepção do projeto. Composta por dois pavilhões pré-fabricados de madeira, a casa estrutura-se a partir de duas lajes de piso, que a 
possibilitam ficar totalmente isolada do contato direto com o terreno. A cobertura, dividida em três planos de telhas de alumínio, protege-a 
das chuvas constantes, enquanto sua qualidade ambiental interna é garantida pela permanente ventilação cruzada que suas aberturas 
proporcionam. A criação de dois pavilhões, interligados por um corpo de escadas, possibilitou a clara divisão entre suas áreas íntima e comum. 
No primeiro pavilhão, à cota de nível mais baixa, a sala de estar e a cozinha se abrem, em grandes portas envidraçadas, para uma contínua 
varanda que protege toda a sua extensão. O segundo pavilhão, na cota de nível mais alta, abriga os dormitórios, que podem se abrir tanto 
para a vista do mar, quanto para a da densa vegetação nativa que envolve toda a casa. A composição das lâminas de cobertura e do banco 
contínuo que protege e define a varanda confere à casa uma suave horizontalidade, rompida pelo volume transversal da escada de acesso 
e pelos dois corpos verticais, em alvenaria, que comportam a churrasqueira e o fogão a lenha - duas tradições dentro da culinária brasileira. 

Lilian Dai Pian e Renato Dai Pian 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1981 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1981 
Pablo Chakur, Paula Oi Nubila, Maria Julieta Andrés (colaboração) 

Associação Alumni_Data do projeto: 2001 _Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil . _ 
Esta escola de inglês, localizada na cidade de São Paulo, no bairro do Morumbi, contém um programa extenso para as d1mensoes do lote. 
Com frente para duas ruas, adapta-se ao desnível médio de 12 metros entre elas. O acesso ao edifício pode ser feito pelas duas ruas. 
O principal, junto à mais elevada, conduz às atividades da escola, localizadas no térreo e nos três pavimentos superio,res. As garagens, 
distribuídas em meios-planos nos quatro pavimentos inferiores, vencem o desnível natural do terreno e se conectam a rua mais baixa. 
A estrutura, apoiada sobre seis pilares e recuada da periferia do edifício, permite que se viabilizem os acessos ,e as circula~õ_es das 
garagens que, pe_la,s_exíguas _dimensões do_terreno, têm suas vag~ es~ iona nto distribuídas em rampas continuas. O ed1f1c10, com 
sua vedação periferica desvinculada ,d_o sistema estrutural, · .., r I 
possibilita às salas de aula, laborator1os e. b1bl1oteca,, uma-....., . '-T- r 
caixilharia contínua protegida_ por brises . metal1c~s """ :r 1 

horizontais em toda a sua extensao. O ac~sso principal nao, 11 1 

contém grades ou fechamentos Junto a d1v1sa do lote, 11 1 r 

minimizando as barreiras entre os espaços públicos 111~ • 
e privados que a metrópole violenta insiste em intensificar. 11 I~ 
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Cibele Correard Piccolo e Douglas Piccolo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1996 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil,1969 

Hipermercado Angeloni_Data do projeto: 1999_ 
Data da construção: 2002_Local: Florianópolis, SC, Brasil 

--~--~-------------;.;...._ --.:;::::,_ 

A Empresa A. Angeloni Cia. é originária da região de Santa Catarina, onde tinha uma certa exc us1v1 a e e merca o. o so rer seria 
concorrência das grandes redes, tanto nacionais quanto multinacionais, começou a adotar um novo padrão de loja, onde a arquitetura 
deveria apresentar um caráter singular, contendo signos e símbolos arquitetônicos que conotassem contemporaneidade por um longo 
período. Em função de sua localização estratégica, deveria ser referência visual em seu ramo de atividade, apresentando-se como um 
cartão de visita da cidade de Florianópolis, induzindo e motivando o público consumidor a elegê-la para efetuar suas compras. Para 
obtermos esta contemporaneidade, além de um forte desenho em contraposição à paisagem urbana ortogonal e caótica, evidenciado 
pela força visual das superfícies curvas, elegeu-se tecnologia com materiais e sistema construtivo que o reforçasse esteticamente. Os 
materiais estruturais foram utilizados sem uma intenção apologética, mas sim, com a de se tirar o máximo partido de suas vocações. 
Os vedas revestidos seguiram o mesmo critério conceituai. Estruturas em concreto e em aço integram-se e harmonizam-se. 

Cibele Correard Piccolo e Douglas Piccolo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1996 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil,1969 

Paço Municipal do Município de Louveira, SP _Data do projeto: 2003_Local: Louveira, SP, Brasil 
Projeto em área acidentada e com exuberante vista, localizada em local estratégico do município, cuja intenção é a de desenvolver e 
criar uma nova centralidade urbana. A área, além de dar lugar ao Paço Municipal, sede do poder executivo, está destinada a outras 
atividades, tais como; Câmara Municipal, Fórum, Anfiteatro e Galeria de Serviços. O Paço Municipal tem como objetivo conceituai -
sendo o primeiro a ser implantado na área - criar apelo arquitetônico para dar início a essa estratégia. O programa extenso e a releitura 
de fragmentos da arquitetura clássica e sua exacerbação, fecundada pelo repertório contemporâneo, foram fundamentais para a 
obtenção de uma singular plasticidade, simbolizando a 



Valdemir Pimentel 

Universidade de Marília, Marília, SP, 1995 
Maria da Conceição da Silva (coordenação); Maria Alice Neto, 
Norberto Rodrigues da Silva, Daniela Zacarelli Ferreira, Fabiana Moraes 
Mário Lauris Júnior (colaboração); Augusto Medeiros Neto (paisagismo)i 
Wilson Ramos, Eduardo D. Dias, Moysés Dalan da Silva, Sebastião 
da Silva Andrade (projetos complementares) 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE MARÍLIA SP _Data do projeto: 1998_ 
Data da construção: 1999-2OO3_Local: Marília, São Paulo, Brasil 
O atual, inaugurado em 1978, não comporta o f luxo de usuários hoJe ex1s en e. en ro esse conexo, oram pensa os 1versos a ores 
para elaboração do novo projeto. Em princípio, a escolha da área, sendo de fácil acesso, é para evitar a circulação dos ônibus no centro 
da cidade e as conseqüências nocivas ao sistema viário. Após análise, foi escolhida uma área de aproximadamente 34.000 m1, localizada 
às margens da SP-294. O partido arquitetônico adotado é de visão futurista, tanto em sua plástica como em sua funcionalidade, 
idealizado pelo arquiteto Valdemir Pimentel. A questão da viagem foi elaborada de forma lúdica, "inspirando a uma grande viagem 
espacial", pois o projeto tem a forma de um disco, porém com duas asas laterais: pérgulas das águas e pérgulas das flores. 

Clodualdo Pinheiro Jr. e Fabiano Borba Vianna 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Curitiba, PR, Brasil, 1994 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, PR, Brasil, 2002 
Priscila Tiboni (colaboração) 

Faculdade de Medicina e Faculdade de Ciências Básicas da Nutrição e Alimentação 
Universidade do Porto, Portugal_Data do projeto: 2OO2_Local: Porto, Portugal 
Definida como patrimônio mundial pela Unesco, a cidade do Porto apresenta um forte contato entre a cidade medieval e a metrópole 
contemporânea. Ao norte da cidade, o convívio de diferentes gerações gerou grande diversidade arquitetônica, cenário para a inserção de 
um complexo programa que atende duas faculdades. O conjunto de edifícios, que remete às funções do corpo humano, possui concepções 
diferenciadas e eficientes que primam pelo convívio próximo dos alunos. Amplos espaços semi-abertos e o forte referencial da biblioteca 
/auditório - um edifício suspenso do térreo- permitem a permeabilidade do complexo. A flexibilidade do projeto está em sua serena visão 
para o futuro, ainda que restrito ao atual programa. Acreditamos ser o dever desta arquitetura representar, propiciar e fundamentar as 
melhores condições para que o aprendizado seja perpetuado, renovado e infinito. 
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Clodualdo Pinheiro Jr. 
e F abiano Borba Vianna_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Curitiba, PR, Brasil, 1994 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, PR, Brasil, 2002 
Priscila Tiboni (colaboração) 

Landmark Tower / U2 Studio_Data do projeto: 2002_Local: Dublin, Irlanda 
O processo compositivo seguido pelas primeiras construções modernas definia soluçõeÇ _, _ _ r_-,:~ _ 

geométricas no equilíbrio de linhas, superfícies e volumes. A introdução do oblíquo trouxe 1 1 _: 1_ 1 

a possibilidade de formas mais individualizadas, onde tensão e desequilíbrio são I i ·-, •-_J. 

contrabalançados por elementos do entorno. Através de métodos construtivos econômicos - L ~- 1 

concreto armado e aço - a Landmark Tower constitui uma grande massa assimétrica, verd 
e envidraçada, que reflete o seu entorno e remete ao Green Marble, preciosa pedra irlandesa. 
No coroamento do edifício, o estúdio da banda U2 traduz a durabilidade da rocha em sua sólida- . 
e longa carreira. Além deste, nos dois últimos pavimentos, a torre comporta também~" __ 
apartamentos residenciais e conjuntos comerciais, Night Club, restaurante e Coffee Bar.::;.; =:=~-__:~:!:=::'.:_~==~_J \ 
A privilegiada inserção da edificação gera a responsabilidade de alavancar a recuperação dei= = =--- - 1iit- + ~ ~= ==== l --- ~ =-
uma degradada área em Dublin. Um novo ponto de referência, símbolo de qualidade e evolução 

Júlio Cezar Bernardes Pinto 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil, 1989 
José Gilberto Pires (colaboração) 
Ricardo Pavanelli (estagiário) 

Memorial à República de Piracicaba_Data do projeto: 2002_Local: Piracicaba, SP, Brasil 
A proposta apresentada busca a definição de um lugar urbano. Uma praça que articula e domina toda a composição. Explora-se a 
necessidade do caminhar como uma condição básica para novas conquistas. Sendo assim, propomos a formação de duas praças onde, na 
primeira, dispomos o Monumento à República e, na segunda, mais elevada, três objetos prismáticos abstratos que satisfazem e cumprem as 
necessidades programáticas. A descoberta dá-se, dessa forma, pelo percurso revelador de novas experiências espaciais e descobertas 
sentimentais. Exige-se, assim, uma participação ativa das pessoas, uma observação atenta e sensível. Três blocos independentes, porém 
devidamente articulados, cumprem a função programática, Um deles é desünado ao auditór io, o outro, ao foyer, exposLção e biblioteca, 
e o terceiro, ao restaurante. A disposição dos objetos 
arquitetônicos define o desenho do lugar. O espaço 
resultante "entre" os mesmos é capaz de gerar ricos e 
variados ângulos perceptivos. A abstração dos volumes 
ganha significado no conjunto. O caminhar, a surpresa e a 
fragmentação alteram a relação do observador com o objeto. 



Júlio Cezar Bernardes Pinto e lsay Weinfeld 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil, 1989 
José Aparecido dos Santos (colaboração) 

Memorial 4º Prêmio Usiminas - Sede do Grupo Corpo 
Um lugar para o pedestre, um espaço para o corpo_ 
Data do projeto: 2001_Local: Belo Horizonte, MG, Brasil 
"A fenomenologia da imaginação não pode se contentar com uma re uçao que rans orma as imagens em meios su alterno; e 
expressão.( ... ) A fenomenologia da imaginação exige que vivamos diretamente as imagens, que as consideremos acontecimentos súbitos 
da vida. Quando a imagem é nova, o mundo é novo." Gaston Bachelard. Propõe-se uma imagem que expresse as potencialidades 
construtivas do aço, explorando suas possibilidades plásticas. A estrutura é considerada um fator determinante da arquitetura, porém, 
negando o convencionalismo formal característico desse sistema construtivo. Os volumes do Grande Teatro e Estúdio A, revestidos 
em cobre, geram uma imagem simples, porém forte, que ganha expressão dentro do conjunto arquitetônico. Uma variedade de elementos 
sutilmente organizados gera uma imagem complexa, elaborada e extremamente dinâmica. A surpresa, os "acontecimentos súbitos" 
valorizam e enriquecem o processo perceptivo da forma plástica arquitetônica. Uma nova imagem configura-se na memória dos atentos 
e sensíveis observadores. 

Luiz Felipe Teixeira Pinto 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1988 

Residência Morumbi_Data do projeto: 2000_ 
Data da Construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A residência está implantada em terreno de acentuado aclive, com vista para a cidade de São Paulo, aos_fundos. No nível d_a rna, apenas 
garagem e acessos. No pavimento térreo, cinco metros acima do nível da rua, a entrada social_determ~na um eixo que d1v1de a planta 
em dois volumes. À esquerda, os ambientes de estar, marcados pela fluidez e transparenc1a; a d1re1ta, os de serviço, mais 
compartimentados. Na frente da casa, uma sala menor com amplas aberturas, tanto para o jardim como para a fre,nte. Aos fundos temos 
a sala principal, com pé-direito duplo, o terraço e a sala de jantar abrindo-se para o 1ard1m._O,p_av1mento superior e marcado pelo grande 
vazio central que se abre sobre a sala principal, em cuja parte posterior localizam-se o escntono: um terraço e uma sala de estudo. Uma 
passarela suspensa sobre O vazio dá acesso ao volume dos dormitórios, voltados para a frente. Ainda nesse pavimento, uma escada leva 

a um mirante, que revela uma bela vista da cidade. 

'.,., 1 
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Ana Carolina Luchessi Poli 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 2002 

Anexo Residencial em Poços de Caldas - MG_ 
Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_ 
Local: Poços de Caldas, MG, Brasil. 
Leis municipais de uso e ocupação do solo induzem à 
criação de espaços residuais nos lotes - recuos estreitos 
que formam corredores quase sempre subutilizados. 
Nesta residência, situada em um bairro central de Poços 
de Caldas, MG, sua implantação não só criou corredores 
como prejudicou a iluminação dos ambientes e da área de lazer - situação agravada pela atura (e 1mp antação) as construções 
vizinhas. Pretendendo ganhar área ensolarada, propôs-se a criação de um bloco separado da moradia - junto à face oposta do terreno -
que abrigaria as funções desejadas: serviço, convivência, lazer e estudo. Esta solução integrou espaços e usos, permitindo que atividades 
diferentes acontecessem simultaneamente, sem conflitos, evitando áreas residuais, unificando espaços não-construídos. Ao mesmo 
tempo, a armazenagem das águas pluviais, captação de energia solar, utilização de madeira reflorestada ilustram a consciência 
ecológica contida no partido do projeto. 

Juliana Barros de Rezende 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 2002 

Reconversão de edifícios da região central de Belo Horizonte 
para habitação popular_Data do projeto: 2002_ 
Local: Belo Horizonte, MG. Brasil 
A proposta consiste na reconversão de três prédios subutilizados na área central de Belo Horizonte, com a finalidade de gerar unidades 
habitacionais para pessoas com baixa renda. Essa proposta tenta solucionar dois grandes problemas das cidades que são o déficit de 
moradias e conseqüente crescimento de áreas de ocupação irregular, e a degradação da área central. Para o projeto, foi pensada uma 
integração entre os três edifícios. A intervenção consiste em aproveitar os vazios existentes criando grandes rasgos que pudessem unificar o 
conjunto e criar uma relação entre ele e a cidade, com um grande espaço público no térreo e subsolo. Isso resultou num espaço de circulação 
entre os apartamentos que foram periferizados, e um pátio, no subsolo, com bancos e uma grande escada-arquibancada, além de um 
bicicletário. Nos pavimentos-tipo, os apartamentos foram reconvertidos para s menores, e foi cri_ado um outro pavjmento acima onde se 
localizam mais apartamentos e a lavanderia comunitária. 



Affonso Risi Jr. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1972 
W1ll1an T. S. Miyagui (colaborador) 

0PEC / Faculdade Paulistana_Data do projeto: 2001 
Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Bra~I 
O _p,rojeto arquitern~ico_ procurou resolver a difícil inserção urbana do~ 
ed1f1c1os da 1nst1tu1çao, instalada em lote de miolo de quadra com um únic 
e estreito ponto de contato com o sistema viário. A edificação anterior, projet lfj 

dos anos 80 de outro arquiteto, não era percebida a partir do exterior do lote, 
o que tornava a Faculdade Paulistana, de certa forma, invisível. o nov 
edifício, com dois subsolos, térreos e 12 pavimentos, foi implantado no eix 
do acesso ao terreno, ortogonalmente ao bloco existente, para abrigar sala.-- .. 
de aula, laboratórios, espaços administrativ0s e de apoio, além de u 
auditório e áreas de estacionamento. A estrutura é em concreto armado 
exceto nas coberturas, metálicas, com telhas para isolamento termoacústico 
Caixilharia e quebra-sóis são em alumínio com pintura eletrostática. 

Eduardo Ribeiro Rocha 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1973 
Fernando Freitas, Sérgio Ficher (coordenadores de arquitetura); Isabel la de Almeida, 
Sandra Peres (coordenadores de interiores); Ana Paula Battesini, César Peraro, Cristiane Amaral, 
Daniela Oliveira, Fábio Goldfarb, Fábio Jackson, Graziela Arruda, Helena Machado, Karin Ricciardi, 
Lilian Kawaguti, Lourdes Batista, Márcio Bariani, Ricardo Pereira, Rita Germanos (equipe técnica) 

SERASA_Data do projeto: 1997 _Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O Projeto da nova sede da Serasa teve início em 1997 e foi desenvolvido em terreno de 10.000,00 m1, na Avenida lndianópolis. Um dos 
desafios do projeto era buscar uma integração das diversas áreas da Serasa, que até então estavam muito prejudicadas pela antiga 
descentralização da empresa em vários edifícios. Optou-se por uma solução de layout tipo open space. Esta solução de layout, aliada ao 
conceito de modularidade do projeto de arquitetura, permite grande flexibilidade para mudanças e uma adaptabilidade muito 
grande aos sistemas de iluminação, ar-condicionado e seg , T · ·vidido em três blocos: o UQ novo, ...... ,D_-- ....-.-
onde fica a Diretoria e Presidência, salas de reunião e· 
auditório; o Bloco Intermediário, já existente e totalment 
reformado, com CPD e áreas de escritórios distribuídos em 
quatro pavimentos, e o Bloco Posterior, também novo, ond 
localizam-se os subsolos com estacionamentos. 
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Eduardo Ribeiro Rocha 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1973 
Mauro Halluli, Sérgio Ficher (coordenadores de arquitetura) lsabella de Almeida, Márcia Rizzo 
Ruth Meirelles (coordenadores de interiores) Ana Paula Battesini, César Peraro, Cristiane Amaral 
Daniela Oliveira, Fábio Goldfarb, Fábio Jackson, Graziela Arruda, Helena Machado, Lilian Kawaguti 
Lourdes Batista, Luciana Lorente, Márcio Bariani, Paula Oi Nubila, Ricardo Pereira, Rita Germanús 
Sandra Carrero, Valéria Vecchi, Vinícius Lacerda (equipe técnica) 

Nova Sede Telesp Celular/ Vivo_Data do projeto: 2001_Data da construção: 2003 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
O edifício está localizado na confluência das avenidas Chucri Zaidan e Roque 
Petroni, ao lado dos Shoppings Morumbi e Market Place. Concebido em estrutura de 
concreto pré-moldada tipo tilt up, eliminando os pilares periféricos e dando grande 
agilidade à obra, uma vez que atingem até 20 metros de altura. A área total do 
edifício é de 37.400,00 m1, sendo 16.500,00 m1 em subsolo. Com lajes de 3.000 m 
por pavimento-tipo, o edifício é dividido em dois blocos interligados pelo hall de 
elevadores e pelas passarelas sobre o vazio central. Os sete pavimentos contam com 
quatro pavimentos-tipo, uma cobertura onde, em um dos blocos, ficará a área da 
presidência, e ainda dois pavimentos atípicos - o térreo com um auditório para 250 
lugares, cafeteria, salas de conferência e showroom e o primeiro andar com salas de 
reunião e treinamento. O edifício caracteriza-se ainda por ser totalmente revestido 
em aço inox e pela torre de comunicações anexa com mais de 100 metros de altura 
e com sua base também revestida em aço inox. 

Glauco Rocha 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Guarulhos, Guarulhos, SP, Brasil, 1992 

Edifício-Sede da Associação Beneficente Fraternidade de Maria_Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O edifício será construído com o objetivo de atender a comunidade carente, oferecendo alimentação, assistência odontológica e diversos 
cursos. Implantado em um lote de esquina, de geometria irregular, o edifício foi projetado seguindo os contornos do terreno. A premissa do 
projeto calca-se na arquitetura marcante e funcional, sem distanciar-se da comunidade local. Com fachadas volumétricas, possui uma quina 
com grandes panos de vidro e um largo beiral que se projeta para a esquina. Por trás desse pano de vidro, apoiada sobre um jardim de 
inverno, há uma escultórica escada metálica. Com um programa bastante extenso, o edifício está distribuído em três pavimentos. No térreo 
há uma recepção, auditório, uma pequena galeria de arte, sanitários, cozinha industrial e um amplo refeitório, além de estacionamento e 
área para carga e descarga. No primeiro pavimento, com acesso independente pela rua lateral, há um salão de cabeleireiro, bazar, consultório 
odontológico, sanitários e salas de aula com paredes removí 
funciona como área de recreação e espaço multiuso. 
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Glauco Rocha 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Guarulhos 
Guarulhos, SP, Brasil, 1992 ' 

Casa de Repouso São Mateus_Data do projeto: 2001_ 
Local: Guaimbê, SP, Brasil 
A proposta d~ Casa de Repouso, é oferecer um ambiente de relaxamento, cura e harmonia. Para isso, foi planejada uma construção de 
460,00 m2, t_e'.rea, com Janelas amplas e grandes aberturas, principalmente na face posterior do prédio, o que permite uma integração 
maior do ed1f1c10 com o entorno. A construção do edifício é simples e econômica, com uma arquitetura de geometria suave e, ao mesmo 
tempo, de plástica impactante, mas em harmonia com o entorno. O projeto possui uma planta funcional e prática, ambientes bem 
arejados e iluminados naturalmente. Os materiais utilizados são convencionais, para se utilizar mão-de-obra local: paredes em 
alvenaria comum; paredes externas revestidas com massa texturizada branca; beirais de concreto aparente; pisos de granilite branco; 
áreas frias azulejadas; paredes internas revestidas em gesso e pintadas com cores suaves; portas e janelas de madeira em tom natural. 
Para tirar partido da topografia em declive, o pavimento inferior é semi-aflorado e todo o restante do programa foi disposto em um único 
pavimento térreo. Na parte externa, há um solário que se abre para um jardim e funciona como um prolongamento da sala de estar. 

Paulo A. Mendes da Rocha e Pedro Mendes da Rocha 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1954 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1986 

Estação Luz da Nossa Língua / Estação da Língua Portuguesa_Data do projeto: 2000-2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
No âmbito das transformações ocorridas com a modernização do Sistema Metropolitano de Transportes junto à estação da Luz (integração 
das linhas férreas da CPTM com a Linha l / Azul do metrô, a que se convencionou chamar de Integração Luz-Luz), propôs a Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos destinar o edifício administrativo da estação a uma nova entidade a ser criada com o intuito de 
valorização da Língua Portuguesa. Através de um acordo entre a Secretaria de Estado da Cultura, a CPTM e a Fundação Roberto Marinho, 
esta última encarregou-se de coordenar o empreendimento, com o propósito de preservar o patrimônio em suas duas instâncias: material 
(restauro e adaptação arquitetônica do edifício administrativo) e imaterial (concepção de uma entidade centro de referência/ pesquisa 
e divulgação da Língua Portuguesa). Nesse sentido, a proposta visa resgatar e enaltecer aspectos relevantes do edifício a se preservar 
(volumetria/ fachadas e implantação) e, ao mesmo tempo, promover uma nítida transformação, com caráter contemporâneo, permitindo 
a visitação, em escala pública, dos recintos internos do edifício, anteriorm.ente destinados aos gabinetes de trabalho. 
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Ricardo Bandeira Vasconcelos Rodrigues 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1971 

Edifício Av. Paulista_Data do projeto: 2002_Local: Sorocaba, SP, Brasil 
Projetado para ser o centro de negócios mais cobiçado da cidade, o prédio de 
escritórios Edifício Av. Pau I ista tem um a loca I ização privilegiada, dentro do mapa 
comercial da cidade de Sorocaba. Denominou-se Edifício Av. Paulista justamente 
para conectar-se ao maior centro de negócios da capital paulista, pretendendo 
ser um portal de aceso físico rápido à cidade de São Paulo, pela disposição de um 
heliponto em sua estrutura de apoio logístico. Outros dispositivos tecnológicos de 
apoio, dentro do conceito de "prédio inteligente", contribuem para conferir 
requisitos de modernidade à imagem do empreendimento. A arquitetura pretende 
traduzir, na sua comunicação visual, esse conceito de modernidade e surpreender, 
na sua concepção espacial, conferindo o caráter de originalidade que a 
arquitetura moderna nos permite criar. 

Ricardo Bandeira Vasconcelos Rodrigues 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1971 
Marco Antonio Bengla Mestre e José Antonio de Milito (colaboração) 

Biblioteca da Uniso - Universidade de Sorocaba_Data do projeto: 2000_Local: Sorocaba, SP, Brasil 
O prédio da biblioteca da Universidade de Sorocaba (Uniso) faz parte de um conjunto arquitetônico projetado para o Campus 
Universitário, e completa a primeira fase de implantação da universidade. O projeto completo da universidade terá cerca de dez anos 
de desenvolvimento. O Plano Diretor, que contempla cerca de 150.000,00 m1 de área coberta, iniciou-se em 1997. A biblioteca, com 
quase 6.000,00 m1, tem um sistema misto de construção, integrando três grandes blocos de estrutura pré-fabricada com uma cúpula 
central de concreto armado convencional, com cobertura metálica. O acesso aos diferentes planos do acervo se faz através de rampas 
pelo espaço central, com cerca de 15 metros de altura, coroado com a cúpula metálica, apoiada em quatro pilares redondos, que 
sustentam também o sistema de rampas. O amplo espaço central comunica visualmente todo o conjunto arquitetônico, conferindo uma 
sensação de integração e acessibilidade ao primeiro olhar. 



Jairo José Romeiro Filho 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Católica de Goiás, Goiânia, GO, Brasil, 1997 

Câmara Municipal_Data do projeto: 2002_ 
Local: Ceres, G0, Brasil 
O projeto da Câmara de Vereadores do município 
de Ceres, GO, fri concebido para atender as 
necessidades do Poder Legislativo e da comunidade 
que poderá, além de participar das ações da Câmara, 
promover eventos de natureza intelectual. O partid-
arquitetônico estabele_c: dois acessos independentes, distinguindo o fluxo do público do das autoridades, mantendo a integração e~tre 
os setores foyer / aud1torio / gabinetes. Os fluxos ficam assim definidos: o acesso público na cota alta do terreno distribui seu fluxo 
através do foyer, bifurcando de um lado para o auditório, do outro para os gabinetes. O acesso das autoridades acontece na cota baixa 
onde foi criado o estacionamento privativo, direcionando, através da escada, o percurso para os gabinetes e, a partir daí, para 
auditório ou para o foyer. Assim, a integração entre os setores ocorre e é mais bem interpretada nas junções volumétricas dos blocos 
gabinetes/ foyer / auditório e na passarela que liga os gabinetes ao auditório. 

Carlos Eduardo Rossi 
Faculdade de Belas Artes, São Paulo, SP, Brasil, 1988 

Biblioteca Milton Soldani Afonso -
Universidade de Santo Amaro(Unisa)_Data do projeto: 1999_ 
Data da construção: 1999/2000_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Na elaboração do projeto da biblioteca Milton Doldani Afonso, o arquiteto inspirou-se no conceito de loft como um estilo de contemplar 
espaços amplos, integrados e cheios de luz. Preservou as características originais do galpão, harmonizando formas, cores, luzes, 
funcionalidade e tecnologia de última geração, visando a interatividade e motivação dos alunos. A funcionalidade e o bem-estar podem 
ser sentidos na setorização inteligente e equilibrada dos serviços oferecidos (acervo multimídia - internet, vídeo e tv) que conferem 
acessibilidade à informação e à pesquisa; na eficiente disposição do acervo que, por meio de um monta-carga, é transportado ao 
pavimento superior, e na preocupação do arquiteto com o conforto do usuário ao desenvolver o mobiliário, implantar um sistema de 
iluminação indireta e aproveitar eficientemente a luz natural atrai s de abertura zenQ~ r s iiUJ.I.""'""'-.-- · 
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Oriode Rossi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhembi 
Morumbi, São Paulo, SP, Brasil, 2001 

Revitalização e Reurbanização do Bairro do Cambuci em 
São Paulo_Data do projeto: 2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A revitalização de bairros centrais metropolitanos tornou-se uma 
necessidade inadiável. Por isso, foi um desafio irresistível 
estudar o bairro do Cambuci, na cidade de São Paulo. 
Analisamos o histórico do lugar, seu conteúdo socioeconômico, 
juntamente com as alterações propostas, a fim de não fazermos .. 
apenas uma "arrumação" superficial. Mesmo preservando . . \ 
antigas construções, foi necessário alterar o uso de acordo com a lógica do futuro espaço em questão. Consideramos a infra-estrutura 
existente, resgatamos a autoconfiança moral e econômica das pessoas que vivem na região. Esse trabalho retrata a satisfação de repensar 
o espaço, devolvendo às pessoas uma cidade com mais verde, mais lazer, mais trabalho, maior sociabilidade e conforto, enfim, com melhor 
qualidade de vida. Essa região foi deteriorada pela desaceleração industrial e privatização da Eletropaulo, bem como pela ociosidade dos 
seus galpões antigos e do seu enorme terreno industrial murado, asfixiando a cidade. 

Sérgio Luiz Salles, Luciano Margotto 
Soares e Marcelo Luiz Ursini 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1989 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1989 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1988 

Terminal da Lapa_Data do projeto: 2002 / 2003_Data da construção: 2002 / 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
O partido arquitetônico nasce do diálogo com o entorno físico imediato, sua história e vocação como foco urbano de sociabilidade popular. 
Uma nova intervenção no local deverá conter uma arquitetura que não se dobra ao passado, mas o reconhece como mais um elemento de 
projeto, estabelecendo diversas relações com os variados aspectos desse contexto. A praça Miguel Deli' Erba foi definitivamente configurada 
pelo edifício proposto. Os fluxos de pedestres foram reconhecidos e reorganizados para potencializar a praça. A implantação do terminal 
acomoda o programa ao desnível existente, deixando os ambien~~ ate11dll]ento no nlvel infe · · } e p,e. a · 
superior. A parede curva preserva e tira proveito das 
árvores existentes, cria pátios internos e dialoga com 
os edifícios de tijolos à vista do entorno. Especial 
atenção foi dada à luz natural, que predomina de 
forma indireta e difusa. Os arcos metálicos conferem 
uma sensação espacial típica das antigas gares e 
transmitem, com eficiência, os esforços às grandes 
vigas laterais, solução adotada também para 
otimização dos custos e produção. 



Sérgio Luiz Salles, Luciano Margotto 
Soares e Marcelo Luiz Ursini_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, 1989 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, 1989 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, 1988 

Conjunto Comercial e de Serviços Higienópolis-São Paulo-SP _Data do proJeto: 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
No lugar de implantação deste conjunto coexiste um diálogo tenso entre peças urbanas de grande e pequeno porte. Por um lado, impõe-se 
o imenso volume da FAAP e prédios de importante significado arquitetônico como o edifício Louveira (projeto de Vilanova Artigas); por outro, 
convive o ritmo cotidiano de antigos sobrados residenciais geminados que ainda resistem ou transformam-se para abrigar outros usos. Como 
resposta à demanda de serviços automotivos e espaços para locação, o conjunto articula-se em dois eixos ortogonais de circulação, misturando 
o interno ao externo, fundindo arquitetura e cidade. A ampliação das calçadas cria espaços generosos de acolhimento, configurando um 
verdadeiro percurso em torno do bloco da esquina principal. É estratégia do projeto a adoção da tipologia "assobradada", que respeita o 
contexto mas alcança nova visibilidade pública em seus usos. O interesse pela rua e pela vida da cidade é assumido. Os aparentes conflitos 
da metrópole são aceitos, bem vindos e amalgamados em nova unidade, que se sabe não unitária. 

Maria Olinda de Souza Sampaio 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Silva e Souza, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1979 

Comunidade Fazenda Coqueiros_Data do projeto: 1999-2002_ 
Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
Com características de cidade do interior, Fazenda Coqueiros está implantada em 
área envolvente, de uso rural, com razoável organização espacial interna, 
apresentando malha viária implantada e ocupação urbana consolidada. Formulou-se 
um plano de intervenção que considerou prioritárias as ações internas qu_e incluía_m 
sistema viário hierarquizado, sistemas de áreas de _lazer, infra-estrutura, 1lum1n,açaol 
pública, mobiliário urbano e equipamentos soc1a1s. Procurou-se ocupar as areas 
livres de forma a criar espaços de convivência, esporte e lazer, contemplando 
crianças, jovens, adultos e terceira idade. Sempre que possível, nos espaços menores, 
estão projetadas pequenas áreas de convivência. As creches, propostas e 1 
implantadas, atendem 120 crianças de um mês a quatro anos e onze ~eses, em uma1 
área de 800,00 m1. Especial cuidado foi dedicado à integração das açoes locais e sua 
relação com o entorno, visando, assim, integrar a comunidade ao processo de~+-._._+-+ 

planejamento geral da cidade. 

l 
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Daniel Bermúdez Samper 
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Los Andes, Bogotá, Colômbia, 1973 

Biblioteca Pública EI Tintal_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2001_ 
Local: Bogotá, Colômbia 
Bogotá vive uma importante transformação graças a ações municipais que melhoram 
o espaço público e dotam a cidade de importantes equipa mentas coletivos. Escolas e. 
bibliotecas públicas se converteram em elementos ordenadores do espaço urbano, 
exemplo da capacidade transformadora da arquitetura quando a vontade política se 
orienta para o desenvolvimento e melhoria da cidade. A biblioteca localiza-se a 
sudoeste da cidade. Perto estão os bairros populares de desenvolvimento informal com_ 
precárias condições de higiene, serviços públicos e transporte. Com a privatização do 
serviço de coleta e destinação do lixo de Bogotá, algumas estruturas foram 
abandonadas, transformando-se em ruínas que marcaram a geografia do lugar. Agora 
a planta de tratamento de lixo retoma a sua vitalidade sob a forma de biblioteca, sem 
perder a aparência que por anos se fixou na memória dos habitantes. O edifício não 
perdeu sua singularidade, as amplas dimensões entre colunas e as alturas generosas~ 
entre seus pisos se acomodaram ao novo programa. A solidez e simplicidade 
geométrica da forma dão lugar ao verdadeiro material da biblioteca: a luz. 

Silvio Sant' Anna, Ana Luc ia A. de Oliveira, Ana Vi dai 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1986 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1996 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1986 

Residência-Estúdio Sant'Anna_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2002_Local: lbiúna, SP, Brasil 
Olhar a casa como espaço de contemplação é uma tendência da moradia contemporânea. A Viciai & Sant'Anna apresenta uma alternativa 
para o complexo ambiente metropolitano: a fuga para uma periferia mais humanizada. Inserida na mata densa, esta casa de estrutura de 
madeira de reflorestamento tratada confere ao objeto arquitetônico um caráter contemporâneo de racionalismo formal, em contraste com o 
organicismo do local. Projetada para atender minimamente as necessidades do usuário, a casa apresenta, no piso térreo, dormitório, 
banheiro, cozinha e salas alinhadas por uma circulação, voltadas para terraços soltos do corpo principal da edificação. No piso inferior, 
estúdio, banheiro e depósito que se acessam por meio de escadas externas, a partir dos terraços. A idéia de preservar ao máximo as árvores 
existentes caracteriza a melancolia presente na intervenção am ient 1 . ntament . . - . s d~r ,~ WJ . ilizª 
mostra-se muito adequada ao contexto. Jr ' · · 



Adriana Santini e Carlos Verna 
Pontif~cia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1992 
Pont1f1c1a Un1vers1dade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1987 

Casa Ru~ Florália_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2002_ 
Local: Sao Paulo, SP, Brasil 
A residência foi edificada em um terreno inclinado que influenciou na forma 
arquitetônica. O_s espaços internos foram concebidos para propiciar grande 
permeab1l1d_ade v1:ual entre os ambientes, abertos entre si, pela utilização de poucas 
paredes. Fo, passivei também, por meio dos espaços abertos nas lajes ao redor das 
escadas, integrar os ambientes de pavimentos diferentes e ainda avistar a rua de 
vários pontos da casa - como que trazendo o ambiente externo para dentro da moradia. 
Suas elevações externas foram desenhadas com base em um conceito de aspecto visual 
em que as linhas nem sempre estão cartesianamente orientadas· buscou-se o 
movime_nt~ e o equilíbrio, a harmonia, numa analogia à música. A intenção da 
compos,çao foi romper o aspecto visual gerado por uma estrutura tradicional de 
configuração reticulada ortogonal, dando um caráter mais escultórico ao conjunto. 
As texturas dos materiais complementam essa idéia escultórica por serem variadas: 
a ondulação das telhas de alumínio, as tramas dos tijolos e as superfícies planas do 
aço e das esquadrias. Como as cores dos materiais são claras, enfatizam esses efeitos 
esculturais, porque não se diferem muito pelas tonalidades, mas pela incidência de 
claridade nas diferentes texturas. 

Paulo Fraga Silveira 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil, 1994 

Projeto de Restauro do Antigo Pavilhão Classe do Hospital de Isolamento de São Paulo_ 
Data do projeto: 2000_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A proposta do projeto é restaurar e adaptar a chamada Casa Rosada do Instituto de lnfectologia Emílio Ribas, Pavilhão Classe do antigo 
Hospital de Isolamento de São Paulo, em Memorial Emílio Ribas, que possui área construída do pavimento térreo mais porão equivalente a 
733,25 m2. O antigo Pavilhão Classe, então conhecido como Casa Rosada, foi um dos seis pavilhões construídos a partir de 1875, na área 
da antiga Fazenda Três Rios, à beira das chamadas Estrada do Araçá e Estrada de Pinheiros. Este fazia parte do Hospital de Isolamento de 
São Paulo, inaugurado em 1880 e construído pela construtora Correia de Andrade, seguindo um projeto do engenheiro J. W. C. Cochrane. A 
construção do complexo marcou e definiu o momento de início de metropolização de São Paulo. Atualmente a edificação encontra-se em 
fase de restauração e marca, portanto, um período de importância, com a preservação de sítios históricos na malha metropolitana. O projeto 
de restauro tem como objetivo reconstituir ao máximo o desenho o· · re ra - ndo 
as janelas antigas, os tijolos aparentes e os arcos plenos do 
porão e, ao intervir, usou-se da transparência para mostrar as 
soluções originais, então ressurgidas. Passou-se, então, a 
dialogar com o usuário sobre sua história, deixando como 
referência as evidentes transformações sofridas. 
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Paulo Sophia 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1986 
Guilherme Nigro, Veridiana Ruzzante, Daniella Vian Matavelli (colaboração); 
Claudia Mayumi lseri (estagiária) 

Pré-Escola Móbile_Data do projeto: 2002_ 
Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Após a conclusão, em 1997, do grande edifício para o segundo grau da Escola o I e e a canso I ação a escoa como re erenc1a educac1ona, 
fomos convidados, no ano de 2002, para projetar um edifício específico para as atividades de educação infantil, a Pré-escola Móbile. Para a 
Pré-escola Móbile projetamos um edifício de concreto aparente de grande apelo visual na sua empena estrutural toda vazada por janelas 
redondas e por sua cobertura em arco pleno e oblongo. A cor é preponderante no projeto com o revestimento da grande torre frontal com 
pastilhas amarelas, contrapondo com o vigamento de concreto aparente e com trechos de tijolo além do azul de sua cobertura metálica. 
Procuramos criar algo que correspondesse ao imaginário das crianças - um projeto fantasia. Um castelo, um equipamento lúdico de um parque 
temático, com uma abóbada metálica que lembra a carapaça de uma "joaninha", surgindo como uma surpresa urbana na paisagem, um jogo 
dinâmico de geometrias, cores e recortes. 

Paulo Sophia 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1986 
Washington Takiishi , Marco Foggaccia, Guilherme Nigro, Veridiana Ruzzante, Daniel la Vian Matavelli (colaboração); Claudia Mayumi lseri (estagiária) 

UNIP - Universidade Paulista Unidade Brasília - DF _Data do projeto: 2002_Data da construção: 2003_Local: Brasília, DF, Brasil 
Sob a sombra amena da praça central, galerias ligam os vários edifícios nos seus diferentes níveis de circulação na UNIP de Brasília. Tudo 
e todos convergem para esta praça central. Edifícios modulares e flexíveis para atender futuras modificações de layout foram as principais 
premissas de projeto da UNIP - Universidade Paulista em Brasília. O Complexo irá atender cursos nas áreas de ciências sociais e humanas, 
ciências exatas e tecnologia, além de cursos nas áreas de ciências médicas e de saúde pública. A UNIP em Brasília está sendo implantada 
em várias etapas e terá 45.000,00 m1 de área construída em um terreno de mesma área. Blocos alinhados ao longo de uma grande cobertura 
em arco que acolhe e protege os usuários do calor brasiliense. A estrutura modular de 10 por 10 metros compõe o núcleo dos edifícios de 
salas de aula que tem 40 metros de extensão. Os edifícios são arrematados em suas cabeceiras por torres de serviços e circulação vertical 
que enriquecem o jogo formal do conjunto. 



Hebe Olga de Souza 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Mackenzie 
São Paulo, SP, Brasil,1976 ' 

Residência Cássia e João Bosco_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2003_Local: São Paulo, SP, Brasil _ __ L 

acentuado declive. A implantação vertical foi definida em 2 blocos: 3 andares na frente -e----::::=._ 
Programa extenso em área exígua: 90 m1 de construção em terreno de 5.20xl7m em · • . ~ ~-
e 4 atrás nivelados no andar superior dos quartos, favorecendo o maior pé direito da 
sala. O projeto, totalmente modulado pelas dimensões dos blocos e blocos. Blocosii, , - ,.,..~ 
sílico-calcáreos aparentes interna e externamente estruturam a construção coberta em. . 1 ==== - 1 r · , 1.., -- - -
arco por manta Alwitra sobre forro e estrutura de madeira. Lajes pré-moldadas,- ·- '- _ .L-~• -·,,..à· I.....,. · -· -h r=a.~ ---. 

armadas nos dois sentidos, fazem o travamento substituindo na fachada uma fieira de-1-- 1 -,-

blocos. Shafts verticais fechados por placas de mdf revestidas um em cada bloco , 1 • 

distribuem a tubulação hidráulica e elétrica pelos andares. Ca~aletas, fechadas pofi] =---=----: 
rodapés em madeira, conduzem a fiação elétrica até as prumadas feitas por blocos furados.- ---L- _ 

)lg,l \..' s, ,1 

....__ _ _ e.:::c::;:;:.:: 1--, 
- ~-"";~--'- ~ _.L..,-J.~..L..,-L.-,-- ,_._ ,..-

Hebe Olga de Souza 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil,1976 

Residência Carlos Queiroz_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2001_Local: Carapicuíba, SP, Brasil 
Terreno situado num fundo de vale, 2 lotes com 1000 m1 cada. O lençol d'água bastante alto e o desejo de tirar partido da fachada voltada 
para o Norte, localizando as salas e quartos, determinaram a implantação da casa no lote de baixo. Para fugir da umidade a casa está 
construída sobre um porão técnico visitável, que abriga toda a infra-estrutura hidráulica e elétrica. A laje de concreto, piso da residência, 
está 50 cm acima do nível do terreno. Uma única cumeeira define o telhado em 2 águas e 2 sub telhados. A ligação telhado/subtelhado é 
feita através das esquadrias: vidro quando é preciso iluminação, escuro quando a prioridade é ventilação cruzada. Pilares (12xl2) de madeira 
e batentes definem a priori o alinhamento das paredes. O forro de mdf revestido branco sobre barrotes apóia as ri11 · 
qualquer revestimento. 

... _ ::,. . - ~-
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Musse Stefan 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das 
Cruzes, SP, Brasil, 1978 

Residência MP _Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_ 
Local: lbiúna, SP, Brasil 
Residência para lazer, em condomínio fechado à beira da represa ltupararanga, em 1una. proprie ario queria uma casa amp a para 
receber os filhos casados e amigos nos finais de semana. No terreno em declive foram criados dois platôs: no mais alto foram implantados 
o abrigo, a sala de TV e as suítes; no inferior, lavabo, cozinha, varanda e sala principal, integrada à piscina coberta com vidro. Esta 
cobertura em vidros laminados tem estrutura metálica com trecho deslizante que se abre através de controle remoto. Estão isolados a 
área de serviço, adega e um miniapartamento. Na área externa foi feita outra piscina, com quiosque e churrasqueira. Construção 
convencional e cobertura de telhas metálicas, tipo sanduíche, com isolamento termoacústico, apoiadas sobre estrutura metálica. 

Musse Stefan 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil, 1978 

Residência EK_Data do projeto: 2001_Data da construção: 2002_Local: lbiúna, SP, Brasil 
Residência para lazer, em condomínio fechado em lbiúna, para casal com dois filhos. O programa: quatro suítes, área social integrada 
e cozinha, com bloco de serviços isolado. No terreno em declive foram feitos cortes e aterros para a criação de três platôs, para se 
desfrutar da vista da represa. No platô intermediário foi implantado o hall social, por onde se acessa o platô mais alto, que abriga as 
suítes, e o platô inferior, onde foram implantados o bloco de serviços e área social, integrada à varanda através de um bar. A arquitetura 
tira partido das coberturas curvas e dos vários desníveis, criando um jogo de volumes. Construção em alvenaria com estrutura de 
concreto. Coberturas com telhas metálicas, com isolame to termoacústico, curvadas no local e lajes de cobertura impermeabilizada.-,s'-'e'---------
com recobrimento de argila expandida. 



Jaques Suchodolski 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1980 

Condomínios Horizontais - Vilas Paulistas / Jardim Ouro Preto I_Data do projeto: 2001 
Data da construção: 2002 / Jardim Ouro Preto II_Data do projeto: 2003 
Trata-se de _tema de extrema contemporaneidade. Pesquisas imobiliárias aparte, que j. 
tanto o_arqu1teto consegue exercitar, numa modalidade de moradia cujo segmento vem se ., 
expandindo avidamente, o diálogo entre o público e o privado, a cidade e o intramuros e"' 
dentro dos condomínios, entre o espaço privativo e o espaço compartilhado7 Que propo~· 
parn o lazer, a contemplaç~o e manter harmonicamente acesa a noção de inserção n 
tecido cosmopolita? Aqui sao apresentados dois casos onde o arquiteto participou da 
formatação conceituai do produto imobiliário sem ter transgredido os limites impostos-
pelos agentes comerciais para a linguagem arquitetônica, porém sugerindo caminhos 
alternativos para as questões acima levantadas. O Jardim Ouro Preto I compõe-se de 
20 unidades de aproximadamente 150 m2 de área útil em terreno de 5.480 m2 e está 
99% concluído. O Jardim Ouro Preto li (nome provisório) encontra-se em fase de projeto 
e compõe-se de 7 unidades de aproximadamente 330 m2 de área útil em terreno d 
2.024 m2. Um e outro têm frações ideais de 274 m2 e 289 m2 respectivamente. 

Anne Marie Sumner 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1978 
José Paulo Gonçalves, Renato Dai/a Marta (colaboração); Jorge Zaven Kurkdjian, 
Aloisio Margarido (consultores de estrutura) 

Estação Eng. Goulart e Passarela de Ligação ao Parque Ecológico do Tietê_ 
Data do projeto: 2001_Local: São Paulo, SP, Brasil 
A estação Eng. Goulart situa-se na linha Variante Leste da CPTM, que carreia parte do fluxo da região leste da metrópole ao centro de 
São Paulo e vice-versa. A linha corre paralela à Rodovia Ayrton Senna, por sua vez limítrofe ao Parque Ecológico do Tietê, distante 400 m 
da estação Eng. Goulart, a mais próxima ao Parque. O Parque, sub-utilizado, conta atualmente com um afluxo de 15.000 usuários nos 
fins de semana e não tem ligação com a estação. Parece pertinente potencializar esta ligação, seja do ponto de vista do parque que 
teria sua utilização maximizada devido à conexão a um transporte coletivo de grande capacidade, seja por propiciar um acesso 
apropriado à população lindeira e adjacente assim como à mais distante, ao Parque. A passarela é uma ligação pública entre situações 
distintas: a árida cidade periférica do Cangaíba, mar de morros, com sua ocupação de c · · · 
e lindeiro ao rio de outro. 

.r 
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Decio Tozzi 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1960 

Capela Fazenda Veneza - Valinhos, SP _Data do projeto: 2001_ 
Data da construção: 2002_Local: Valinhos, SP, Brasil 
A convergência entre o espírito e a matéria, proposta na teoria do teólogo 
francês Teilhard de Chardin, assume a forma plástica essencial composta de 
um abrigo curvo na margem do lago e o símbolo da cruz que emerge das águas. 
Os elementos da composição arquitetônica definem um espaço aberto que se 
confunde com a natureza local numa síntese espacial. A percepção desse 
espaço adquire um significado de caráter metafísico, transcendente em seu 
espaço temporalidade. Da mesma forma, encerra um caráter imanente, que é 
a preservação da cultura musical e poética local - no uso profano desse espaço 
para as audições dos conjuntos de violeiros, característicos da região 
metropolitana de Campinas, difundindo a música popular e contribuindo para 
perpetuar a cultura do povo e suas tradições. O abrigo curvo é composto de 
uma abóbada de tijolos apoiada em quatro colunas de concreto, de secção 
variada. Os muros ciclópicos laterais são independentes da cobertura. Essa 
relação confere à edificação um caráter de leveza, assim como a cruz que 
pousa na água e reflete sua imagem. 

Decio Tozzi_menção honrosa 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1960 

Projeto de Revitalização do Centro de Santo André, SP 
Data do projeto: 2000_Data da construção: 2001_Local: Santo André, SP, Brasil 
A análise da paisagem urbana do centro de Santo André na área objeto do estudo 
indica cinco diferentes e características tipologias que proporcionaram a adoção de 
partidos específicos para a perspectiva histórica de sua evolução urbana. Constituem 
"paisagens significativas", compreendendo usos predominantes em escala e 
volumetrias singulares, com caráter próprio, que indicam com clareza a emergência 
tipológica e o partido definitivo da sua evolução futura. Assim, sob a proposta global 
da superposição de funções urbanas que orientará o crescimento do centro de Santo 
André e definição do conjunto articulado dessas "paisagens significativas" que a 
história da cidade construiu, pudemos aplicar esse método tipológico nas seguintes 
áreas componentes: l_Área cívica, onde se encontra o Paço Municipal (executivo, 
legislativo, judiciário), conjunto projetado por Rino Levi e Burle Marx, o tradicional 
Colégio Américo Brasiliense e edifícios institucionais. 2_Eixo da Oliveira Lima - eix 
comercial tradicional da cidade e respectiva área de influência incluindo o Largo da 
Matriz (primeira interferência física já realizada). 3_Eixo da Senador Flaquer - eixo 
caracteristicamente financeiro, a rua dos bancos, e sua área de influência 
e bipolarização com a Avenida Marginal. 4_Bairro da Casa Branca - com 
predominância residencial e lazer de vizinhança preparada para o adensamento. 
5_Espaço Central da área, composto de oito quadras dotadas de casas e edifícios 
atualmente usados como residências e empresas de serviços. Serão apresentadas 
plantas do tecido urbano central e respectivos projetos de revitalização urbana. O Eixo 
Comercial "Oliveira Lima" Área que recebeu a primeira intervenção efetiva da 
Prefeitura do Município de Santo André e transforma o antigo "calçadão" em uma rua 
coberta, configurando um Shopping Street que propiciará impacto inicial para 
alavancar a evolução urbana do entorno. 



André Vainer 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
São Paulo, SP, Brasil, 1980 ' 

Residência no Pacaembu_Data do projeto: 2000 
Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Situada numa típica encosta do Pacaembu, esta residência resultou em· 
um volume compacto em diversos pavimentos, buscando o maio 
aproveita~ento possível do terreno, uma vez que os recuos obrigatórios 
er~m maiores que os usuais na cidade. Palmeiras de grande porte 
existentes no terreno foram preservadas, obrigando a construção 
separar-se em dois blocos, através de uma fenda estreita suficiente para 

' i , 
a passagem dos troncos, ligados por passagens sumárias nos diverso 
pavimentos. No pavimento ao nível da rua a área social; no superior os" 
dormitórios; na cobertura, um jardim e no inferior, os serviços. ' · 

André Vainer 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil, 1980 

Agência de Publicidade Neogama_Data do projeto: 1999_Data da construção: 2000_Local: São Paulo, SP, Brasil 
" ... Em vez de negar o galpão, marcaram sua presença e seu caráter. A cobertura de telhas industriais foi mantida, recebendo tratamento 
antitérmico externo e pintura branca interna. Também foram poupadas as paredes externas, cujos tijolos cerâmicos ganharam chapisco de cimento 
e pintura cinza-prateada. As enormes portas de garagem, originais, foram realçadas com a cor amarela. A caixa austera recebeu ainda um 
gradeamento frontal, que mais parece um grafismo cinza, e um jardim feito de palmeiras enfileiradas em canteiros desérticos. O próximo passo 
foi trabalhar o que o galpão lhes oferecia de melhor: amplo espaço livre interior, com generoso pé-direito. O princípio da ocupação e zoneamento 
desse espaço é definido juntamente com o cliente, conforme o funcionamento da agência: transparência e visão total. O resultado é uma 
arquitetura interna composta por estrutura metálica desenhada especialmente, que cria mezaninos em dois blocos, um correspondendo à área de 
criação e outro à direção, ligados através de uma passarela:-:=---,.-- -- - - -- 7 
aberta. Os espaços de trabalho são fechados com vidro (quando..,..,_..~-..-~!!'"""'--~ -=-- ----~-'----:::---
são fechados) ou delimitados apenas pela elevação do piso do 
andar térreo com praticáveis de madeira que escondem dutos e---- ~ ---"---~----~~ 
fiação.Protegidas por enormes portas pivotantes, as três salas de 
reunião, localizadas no segundo piso do bloco de alvenaria que, 
fecha o fundo do galpão e assentadas sobre áreas destinadas aos 
serviços, administração e dois banheiros coletivos, constituem o 
único espaço de trabalho com privacidade absoluta ... " 

Cecília Rodrigues dos Santos 
(Texto extraído de publicação na Casa Vogue nº 178) 
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Elvis Vieira 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Braz Cubas, 
Mogi das Cruzes, SP, 1998 
Josué Sanches Magalhães (colaboração); Cida Bou Ghosn, 
Sandra de Castro Arantes e Tatiana Hichi (estagiárias) 

Residência Magalhães_Data do projeto: 2000_Data da construção: 2001 
Local: Suzana, SP, Brasil 

--------- ·-

A liberação do solo como uma praça aberta às várias atividades: o abrigo para automove1s, o azer comun1tar10 os mora ores ou um 
grande estar público que se integra às atividades da casa, surge em dois eixos: o longitudinal aberto sob os pilotis e o transversal que 
abriga o estar e serviço da residência. Com uma volumetria proposta a partir da "caixa suspensa" que pousa sobre os pilotis, os arranjos 
espaciais e os materiais empregados torna-se um exercício de conceitos na forma de morar, em que a casa deve produzir formas e 
sensações diversas a seus habitantes. Toda residência foi proposta numa forma de reflexão sobre a forma de abrigar, uma discussão 
da nova sociedade para quem estamos projetando e qual o verdadeiro e atual papel da residência contemporânea da Metrópole. Uma 
resposta em que a casa solta-se no lote urbano ligada à integração entre espaço público x privado, cheio x vazio, íntimo x social. 

Mário Hermes Viggiano 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, 
Brasília, DF, Brasil, 1990 

Projeto Casa Autônoma_Data do projeto: 2002_Local: Brasília, DF, Brasil 
A Casa Autônoma é um projeto sustentável idealizado para abrigar uma pequena família com o máximo de conforto e o mínimo de impacto 
ambiental. Foi projetada para uma área residencial de Brasília, em lote de 3.125 m1. O projeto abrange quatro sistemas nos quais todos os 
conceitos de autonomia estão inseridos: l_Sistema Hidra-sanitário: captação de águas pluviais, tratamento do esgoto primário e secundário 
e águas subterrâneas; 2_Sistema de energia: geração de energia fotovoltaica e eólica, energia térmica de aquecimento, eficiência energética 
dos equipamentos e sistemas e gerenciamento e monitoração dos insumos e consumo; 3_Sistema de climatização: climatização natural 
integrada com a climatização mecânica através da utilização da água com vaporizadores e aspersores de fachada e telhado; 4_Sistema de 
gerenciamento e automação: infra-estrutura necessária para a aut 
e monitoramento dos sistemas elétrico e hidra-sanitário. 

111 • • , • ,. 1 • 11 1 • 1 • • ' . ,1, 1111 '•11"1' 



Héctor Vigliecca 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 1988 

Conjunto Habitacional do Casarão do Carmo - COHAB 
Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil - ,_~ 
? projet~ visa "forçar" a relação direta entre a residência individual e a cida e, es a e ecen o o compromisso 1n 1v1 uai e 1nequ1voco com as 
areas publicas _e a realidade urbana especifica_. Propõem-:e, então, acessos particularizados (acessos de vizinhança), eliminando circulações 
e_e_scadas g:ra1s coletivas. _Estes acessos de VIZlnhança sao espaços de extensão da residência e, portanto, de responsabilidade dos próprios 
~1zinhos. A,l,em disso~ o projeto tenta emprestar ao "monumento histórico" um novo significado na estrutura da cidade. Nova área pública 
atravessa o casarao, gerando novos moldes de usos e percepção do conjunto. Este novo espaço público estará em continuidade franca e 

l~gí~e_l com a estrutura pública existente, ou seja, não gerando exclusão e ainda potencializando as leituras das volumetrias dos prédios 
h1storicos existentes, ponderando os gabaritos de modo solidário aos edifícios circundantes novos. O projeto ainda procura atingir o máximo 
de va_lores éticos, obtidos com a área mínima oferecida às unidades habitacionais. Propõe-se aqui estabelecer, no centro da habitação, 
o conjunto formado pela cozinha, lavanderia e jantar, centro da atividade privada da família. Esta proposta nos obriga a incluir, junto com o 
projeto de construção, um mobiliário fixo mínimo que facilite a organização correta do cotidiano. 

Héctor Vigliecca 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 1988 

Concurso Nacional de Reconversão Urbana para o Largo da Batata_Data do projeto: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Considerações sobre o manejo urbano_Ações efetivas do poder público sobre áreas privadas são motores de transformação, pois arriscam 
e demonstram que o planejado e desejado é realmente viável e vantajoso. Sem esta ação efetiva fica-se aguardando o investimento privado 
que, às vezes, não deslancha. Assim, a transformação desejada, principalmente no que concerne ao interesse coletivo, tem um futuro incerto. 
Somente uma operação conjunta - sobre o território público e sobre o território privado - pode vir a concretizar uma ação urbanisticamente 
adequada, eficaz e que atenda os interesses da cidade. A operação no território_Os valores de memória e de identidade de cada bairro, 
formados no crisol das misturas incontroláveis, são características que não podem ser tratadas como resíduos que se descartam com tratores 
no avanço da transformação da cidade, desterrando autoritariamente, com a justificativa da modernidade redentora. Não se propõe como 
valor a estagnação nostálgica da cidade, mas uma transformação ponderada, que considere a participação e interesses dos proprietários, 
inclusive daqueles que não querem mudar, mas que também des · · ' · · 
em sua expressão metropolitana, seu papel de lugar de 
intercâmbio, transbordo, circulação, mistura social e funcional, 
burburinho. É sobre esses valores urbanísticos, que consideramos 
preciosos, que se apóia a proposta. 
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Carlos Alberto Francisco Villar 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil, 1966 

Edifício CYK_Ano do projeto: 2000_Ano da construção: 2003_ ,.~ 
Local: São Paulo, SP, Brasil f .... . .,.f;.:;:,~·.;: 
A combinação da busca do impacto visual na mais importante artéria ··•· · 
de uma das maiores cidades do mundo, sua legislação específica e o 
desnível entre a Avenida Paulista e Alameda Santos nortearam a 
concepção do projeto. O resultado impactante de dois volumes - ' [ 
distintos interconectados (grelha de granito e caixa de vidro) traduz a . . . 
leitura das premissas do código, resolvidas em termos de ocupação e {; _ _ : 
volumetria do edifício. O desenho arrojado, inclinando-se de cima para baixo, foi traduzido pelo paisagismo no piso idealizado para o 
pavimento térreo. As lajes curvas e escarpadas dos andares inferiores, com frente para a Alameda Santos, servem de base para o volume 
principal, tendo sido amenizadas com interferência do verde em cascata. Na escala do visitante, a tradução de toda esta magnitude foi 
conseguida através do pé-direito do lobby e da simplicidade, robustez e solidez dos elementos internos (caixas de circulações verticais), 
consolidando esse conceito na arquitetura contemporânea. 

lsay Weinfeld 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1975 
Domingos Pascali (colaboração); Lua Nitsche (coordenadora); 
Adriana Aun, Flavia Oide, lsis Chaulon (equipe) 

0800 Comunicação - Bookmark Editora / Revistaria Zine_Data do projeto: 2002_Data da construção: 2002_Local: São Paulo, SP, Brasil 
Neste edifício comercial localiza-se um escritório de design gráfico, uma editora de livros especiais e uma revistaria no térreo . 
A contemporaneidade e o despojamento procuram traduzir em arquitetura a linha de pensamento de seus proprietários. Os materiais são 
simples como o cimento e o painel OSB (aglomerado). A vitrine da revistaria fecha durante a noite, não permitindo que se veja seu lado 
interno. Durante o dia esta mesma peça se abre, formando um expositor das revist ra o interior da loj4lff('W!t~ 



lsay Weinfeld 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, SP, Brasil, 1975 

Domingos Pascali (colaboração); Elena Faria Scarabotolo (coordenadora); 
lsis Chaulon, Flavia 0ide, Carolina Maluhy (equipe) 

Residência Brasília_Data do projeto: 1999-2000_ 
Data da construção: 2002_Local: Brasília, DF, Brasil 
Esta é uma residência para uma família de quatro pessoas. Está localizada 

no Lago Paranoá. Além do programa básico da família, uma das particularidades da casa é a necessidade de uma grande área aberta (neste 
caso, coberta) para a programação de lazer de fim de semana, o churrasco à beira da piscina. A sala íntima da casa sai por esse espaço 
coberto e essa cobertura serve também de saída de todos os dormitórios direto para a piscina, sem ter que passar pela área social da 
residência. Por Brasília ser uma cidade seca, sugeriu-se uma sala de estar que abrisse tanto para a frente da casa, quanto para trás, num 
pátio descoberto com uma grande parede de pedras da região e fios d'água escorrendo por ela e caindo num espelho d'água. O hall de entrada 
principal é um grande corredor com luz natural sobre vegetação típica da região que, a seguir, desemboca numa grande sala de estar. 

Guilherme Augusto Werneck 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2002 

Espaço Antarctica - Renovação do Complexo Industrial da Companhia 
Antarctica para os usos comercial, . 
cultural e de entretenimento_Data do projeto: 2002_Local: Rio de 

RUA PRINCIPAL. PERSPECTIVA E 
SITUAÇÃO ATUAL 

EDIFICIO DE 7 ANDARES - • 
A RUA PRINCIPAL 

Janeiro, RJ, Brasil , . . . - do es a o de uma antiga indústria da Cia. Antarctica, hoje parte da Am~ev. 
O Espaço Antarct1ca e um_ ~roJeto de requa_l1f1caçftº o ila~ este projeto tem a intenção de estabelecer um relacionamento am1gavel 
Procurando respeitar a tra_d1çao local de boe~1a e cu tª iutur~s construções e o espaço preservado do entorno ou entre o programa do 
entre os habitantes do bairro e os novos usua!1os, en re:, . d a ão do espaço é a de atrair pessoas para que se utilizem dele, 
projeto e as atividades já existentes na reg1ao. A estra eg1_\ a ren,o~ c~iação de salas comerciais/ residenciais trazendo trabalhadores 
tornando-o mais uma parte viva da cidade. Para ;:an}~• ºe~;o~:nºd~r~~e aluguel das salas é fundamental para a m~nutenção do complexo. 
e gerando vida noturn~ no c~mplexo. A ren_dta gt ba~s e restaurantes, de forma a atrair usuários para o complexo. 0 projeto também preve comercio, cinemas, ea ro, 
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Cristina Xavier 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1994 

Vila Fidalga_Data do projeto: 2000_ 
Data da construção: 2001_ 
Local: São Paulo, SP, Brasil 
A Vila Fidalga é um conjunto habitacional de seis 
unidades com áreas variadas de 150 a 220 m2 em 
terreno urbano de São Paulo com 1.300 m2• Os 
principais desafios foram encontrar uma solução-• .. 
arquitetônica que garantisse a privacidade de 
cada moradia ampliada pelo espaço de uso· 
comum, e viabilizar um empreendimento que 
pudesse se inserir no mercado imobiliário como 
produto arquitetônico. 

Frederico Zanelato 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Braz Cubas, 
Mogi Das Cruzes, SP, Brasil, 1999 
Guilherme Mattos, Carlos Dias, Sílvia Zamai, 
Marcelo Miua, Fernanda Kano (colaboração) 

Casa Aruã_Data do projeto: 2003._ 
Local: Mogi Das Cruzes, SP, Brasil 
"Projeto Sem Desculpas ... " 
Sonho. 
Desejo. 
Discussão em questão. 
Depois de pronta: 
Perspectivas para a mata, 
Comida e bebida, 
Conversa entre amigos. 
Acordar com o sol do leste, 
Tomar banho de lua. 
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.,.__·,;s~.~~~ -'s·/)'·- _ _ , ~ 1 -.- , · ~- . A Metrópole São Paulo 
ao aula e uma me ro?o e que se desenvo veu urante o seculo XX. Cerca de lU anos a rás, moravam na cidade não mais que 250 mil 

pessoas. A cidade esta para completar 450 anos com uma população metropolitana superior a 17 milhões dos quais 10 4 milhões 
residentes na capital. ' ' 

· • J'Jo período colonial, como ponto de partida dos bandeirantes, São Paulo ganhou importância por ser o entroncamento dos caminhos de e 
• ara o porto de Santos, e também por ser passagem das ligações entre o sul do Brasil com o Rio, com a antiga capital e com Minas Gerais . 
. 'A explosiva transformação de um acanhado núcleo urbano para a quarta maior metrópole do mundo deu-se a partir da chegada de 

; ,imigrantes, com a expansão agrícola e, posteriormente, com as migrações internas decorrentes do processo de industrialização. As 
\ -: possibilidades de ascensão social e econômica, que a cidade já possibilitava, ampliaram-se com sua transformação no primeiro pólo 

'industrial brasileiro. 

uma mancha urbana quase contínua, São Paulo engloba o território dos 39 municípios de sua região metropolitana. Sob sua influência 
ireta é possível ainda identificar um vasto complexo urbano: a macrometrópole, com intensas relações sociais, econômicas e culturais 
stendendo-se por parte do Vale do Paraíba, pela Baixada Santista e pelas regiões de Sorocaba, Campinas e Bragança Paulista. 

, , intenso dinamismo da cidade reflete-se na história da expansão, apropriação e uso de seu território. O acanhado núcleo urbano, 
elimitado pelos rios Tamanduateí e Anhangabaú, expandiu-se pelas várzeas do Tietê e Pinheiros, para depois, desordenadamente, 
ransformar-se na cidade que reveste o "mar de morros" de seu sítio e utiliza seus rios como canais de circulação ferroviária e rodoviária. 
também chamada "Cidade dos Mil Povos", com populações de culturas diversas, cresceu praticamente sem planejamento até 1968, 

uando foi elaborado o Plano Urbanístico Básico - PUB, não implantado. Somente neste século XXI, quando parcela significativa de seu 
erritório já estava ocupada, ganhou um Plano Diretor Estratégico, com definição de parâmetros norteadores para a reordenação e 
ransformação de seu território, que tem como eixos estruturadores os rios, que ainda delimitam suas diretrizes de expansão e as redes de 
irculação e transportes de massa. 
ara esta cidade das oportunidades, nó vital integrante da rede das cidades globais, o plano de São Paulo conduz suas transformações 
ara o século XXI, mediante projetos estratégicos. Sediar os Jogos Olímpicos é parte de uma estratégia global, unindo esforços municipais 
estaduais, contribuindo para acelerar a implantação de sua rede de transportes, com base em metrô e trens urbanos alavancando as 

ransformações pretendidas. O legado deste trabalho, a partir desta sinergia, resulta no fortalecimento das centralidades existentes, no 
primoramento da rede de transportes, de equipamentos esportivos e de lazer, contribuindo, efetivamente, para a transformação de São 
aula na cidade que queremos. 

rquiteto José Magalhães Junior 

ala Metrópole São Paulo/ Coordenação da sala especial São Paulo: José Maga_lhães Jr. / Secretaria Municipal de Planejamento Urbano: 
arcelo Fonseca lgnatios / Consultoria para projeto expositivo e divulgação: Fábio Barbara/ Pro1eto expos1t1vo: Martin Corullon, Guilherme 

isnik, Claudia Buitoni 
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ANHEMBI MORUMBI. 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Daniel Augusto Prete dos Santos, Edney 
Silveira, Fabíola Marialva Marques, Gabriela Cilento 
Conti, lgor Cortinove, Kelly Nagamine, Marcelo Galli 
Serra, Plínio Paganini Neto. 
Professor Orientador: Sérgio Nemer, 
Produção Digital: Felipe Francisco de Souza 

) 

Ceagesp: Reinserção da área no contexto Urbano e Metropolitano 
A proposta surge da análise dos potenciais e problemas da área, que se apresentam à metrópole como um grande vazio urbano, sugerindo 
um projeto de enfoque habitacional com alta densidade e qualidade urbana. O projeto é demarcado por dois eixos em cruz, sendo o 
primeiro, uma ligação do morro do Jaguaré à Avenida Princesa Leopoldina e o segundo, uma plataforma que agrega equipamentos urbanos 
configurando espaços construídos e vazios permeáveis. Considera-se, também, a expansão da Cidade Universitária através de um Pólo 
Tecnológico; a criação de um Parque Urbano incorporado ao Parque Villa Lobos na proximidade do rio Pinheiros; e a presença de uma 
Estação Intermodal no encontro dos rios Pinheiros e Tietê, partindo da real possibilidade de torná-los navegáveis, formando um elo de 
encontro entre os diversos transportes metropolitanos reestruturados, assim como a chegada das principais vias de acesso de caráter 
nacional. A criação de uma nova centralidade é o principal pressuposto deste projeto. 

BUET _menção honrosa 
Universidade de Engenharia e Tecnologia de Bangladesh 

Alunos: Fahmid Ahmed, Rehnuma Parveen, Mir Raquib Us Saleheen 
Supervisores responsáveis: Dr. Mir Mobassher Ali (professor), Dr. K. lftekhar 
Ahmed (professor-assistente), Dr. K. Shabbir Ahmed (professor associado), 
Fotógrafo: Fahmid Ahmed 

A Oscilação escalena: redefinindo o Campo GENEVA enquanto fragmento de cidade 
Uma história de estagnação tripartite face à incerteza é o que vivem as pessoas objeto deste projeto: seu país de origem é a Índia, 
o país onde atualmente vivem é Bangladesh e o país que denominam de "sua casa" é o Paquistão. O campo de Mohammadpur Geneva 
consiste em uma ilha dos sonhos a oferecer-lhes um teto que, ao mesmo tempo, nega o estado atual de vida destas pessoas, o qual faz 
com que ponderemos sobre o significado das palavras casa e habitação. Se habitação disser respeito a padrões de vida cultural, 
coletivos dos seres humanos e incluir outras instituições, enEío o Geneva Camp pode ser definido como um não-projeto habitacional, 
pois que nele seria ofertada às pessoas uma posição transitória para que vivessem em casas - moradias não construídas, tampouco 
recebidas de presente - que abrigariam-nas durante a fase de transição. A entidade deste projeto - aliás, como a realidade dos Biharis 
- tem crise bem definida: trata-se da crise de multi-definição da incerteza - a oscilação escalena entre a strophy e a anti-strophy. 

--



CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON UNS 
Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe de alunos: Ana Guerreiro, Anabella Abrahim, Bianca Moura, 
Ciany Abugoche, Cláudia Ferreira, Cybelle Vasconcelos, Erick 
Chagas, Fernanda Tinoco, Sizabele Algerich e Waldeniza Bessa. 
Apoio: Bepi Cyrino, Luciana Frota, Luíza Lacerda, Mariza Freitas, Priscila Teles, 
Taline Kniphoff, Tássia Araújo e Vivien Nascimento, Professores orientadores: 
Patrícia Alves, Roberto Moita, Roger Abrahim, Vládia Cantanhede, Waldemar 
Reis, Coordenadores: Patrícia Alves e Vládia Cantanhede. 

Habitações 

"Manaus Moderna" 
(via existente) 

sina de 
Tratamento-DRS 

Ponte 

Biblioteca 
(Antiga Penitenciária) 

Seringueiras Nativas 

Museu Palafit1co 

Parque urbano 

Ponte-Pedestres 

Intervenção no igarapé dos Educandos. Manaus. Amazonas 
Intervenção Urbana no Igarapé do Educandos. Manaus - AM 

A proposta de reurbanização de área contínua ao centro de Manaus constro1 1scurso rente a pratica a ocupação esor ena a essa 
metrópole, de crescimento médio de 8% aa, marcada pela negligência às suas peculiaridades geográficas e falta de políticas públicas. 
Apropria a auto-sustentabilidade da área, a sua densidade, morfologia e tipologia urbanas em seus valores e significados culturais. Respeita 
o ritmo antropológico, social e cultural retratado nos espaços públicos de manifestação, vivência do cotidiano e ofícios tradicionais; o 
investimento social da comunidade e as gentilezas urbanas. Introduz e recicla equipamentos urbanos culturais e de lazer; valoriza marcos da 
paisagem e a arquitetura vernácula de madeira, econômica e relevante em sua simplicidade. Remaneja as habitações em risco, propõe 
a proteção das nascentes e margens dos igarapés, a despoluição das águas, o resgate da navegabilidade. Releva os recursos climáticos e 
energéticos, áreas verdes e permeabilidade dos solos. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS_menção honrosa 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Cristiano Moura Loureiro, Guilherme Werle, Leandro Castilhos Degani, Rodrigo 
Poltosi Gomes de Jesus, Tiago Balem 
Prof. Tiago Holzmann da Silva (professor orientador) 

Costuras: Costurar é unir pedaços, transformando fragmentos em um corpo uno, porém diverso. Costurar é construir uma ~ova realidade 
a partir da relação entre o histórico (península) e o novo (aterro), entre o real (trocas) e o virtual (wcu1tos)_, entreº. tang1vel (muro) e o 
intangível (memória). Costurar Porto Alegre é subverter a cidade, intervindo a partir dos se_us antigos _l1m1te:: o Rio e o Muro. _Local~ 
universal· urbano x arquitetônico; ócio x trabalho; antigo x "moderno"; circular x estar; real x virtual ... Assim estao as cidades. Assim esta 
Porto Ale~re. Assim está a sua área central: dividida e fragmentada; territór_io formad_o de _ilhas, pedaços d,e realidades desencontradas 
recitando monólogos. Cidade enfrentada em antagonismos forçados, superf1c1al e sem 1dent1dade. Cost_urar e tece; pontos de enlace entre 
estas realidades. Costurar é traçar um caminho novo, um circ · LQ memoria. 
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FAAP _1° prêmio 
Fundação Armando Álvares Penteado. Faculdade de Artes 
Plásticas. Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Adriano Bagalhão, André Weigand, Luís Menezes, 
Marcela Pirozzi, Maria Cristina Motta, Maria Elisa Friedmann. 

Projeto Largo da Concórdia 
A região do Brás, mais precisamente o Largo da Concórdia, é uma zona cen ra e es rateg1ca da c1 a e de São Paulo, que passa por um 
acelerado processo de degradação. Invasão de espaços públicos, poluição visual, a falta de integração entre as áreas contíguas à linha férrea 
e a descaracterização das funções econômicas são apenas alguns dos fatores que fazem despertar a atenção para a urgência de iniciativas 
de intervenção na qualificação do espaço. O projeto "Largo da Concórdia" é uma tentativa de leitura, reflexão e intervenção na paisagem 
urbana da região com o intuito de propor soluções que contribuam para a sua reintegração urbanística à metrópole. 

FACULDADE DE BELAS ARTES DE SÃO PAULO 
Equipe: Allan George, André Barbato, Bruno Barbato, Gustavo Moreno, Larisa Mora Andrade, 
Vanessa Fernandes, Oscar Ramos Sepúlveda. 
Orientador: Roberto Mônaco, coordenador: Vasco de Mello 

Eixo de Expansão: Em São Paulo, o início dos anos 40 foi marcado por ações governamentais, orientadas por um planejamento 
centralizado. Consistiram principalmente em grandes obras de infra-estrutura viária implantadas sobre um tecido urbano tradicional 
que se expandia. Os espaços públicos da cidade tradicional do passado e da vida social foram sacrificados em função do deslocamento. 
As metrópoles mundiais atravessam um amplo processo de reconfiguração espacial com a construção de complexos arquitetônicos 
auto-suficientes e de novos sistemas de comunicações, tudo acompanhado por uma completa reorganização do espaço público, com um 
vertiginoso crescimento da exclusão social e da violência. das grandes cidades no penúltimo meio , l 
aponta para um novo problema: os grandes centros urbanos 
se unirão por faixas imensas formando megalópoles.Essa 
nova escala de estudos está sendo condicionada por vias 
expressas no traçado urbano no qual o atual format 
concêntrico existente dá lugar a um novo eixo de expansão. 



FUMEC_menção honrosa 
Faculdade de Engenharia e Arquitetura -
Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Antenor Porto, Carina Andrade, Denise 
Macedo, Fátima Tavares, Felipe Fontes, Geraldo 
Ferreira, Kelly Castro, Nicolás Pecchio, Lilian 
lgnacchiti, Pollyanna Pedrosa, Ricardo Ramos . 
Coodenador do Projeto: Sérgio Ricardo Palhares, Orientadores: Bruno anta Cecília, César Gualtieri, C áudia Teresa Pereira Pires, Joanny Machado, 
Marquez, Rocio Rouver Rosi Peres, Vanessa Borges Brasileiro, Apoio: Anglogold Morro Velho 

Requalificação da Mina de Morro Velho. Nova Lima/ Região Metropolitana de Belo Horizonte - Minas Gerais/ Brasil 
O decréscimo da qualidade de vida na zona central de Belo Horizonte induziu a população de maior poder aquisitivo a se deslocar para 
o vetor sul da região metropolitana. Porém, este movimento não se caracterizou em melhoria para os municípios devido à carência de 
infra-estrutura urbana. Em Nova Lima, cidade historicamente vinculada à mineração, detectam-se problemas sociais e econômicos 
decorrentes da redução da exploração do ouro, com fim estimado para 2003. É proposta a requalificação da área industrial da Mina de 
Morro Velho, cuja estrutura física é constituída por galpões dos séculos XIX e XX. O projeto responde à atual discussão sobre as 
metrópoles contemporâneas através de práticas projetuais de sustentabilidade e remanejamento. Objetiva-se are-inserção da área na 
trama urbana através da permeabilidade, com a criação de um sistema de espaços públicos e equipamentos de uso coletivo, da 
preservação da memória histórica, e visando a ampliação da rede urbana. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, MÉXICO 
Escola Superior de Engenharia e Arquitetura 

Equipe: Hernandez Obieta Eduardo, Lozada Toledo Maurício e Ortiz Rojas Yessica 
Professor: Maria Martinez Valdez 

Xochimilco: O resgate de um paraíso _ . . Xochimilco constitui uma das poucas reminiscências vivas da cultura de nossos ancestrais. A1~d_a q_ue os ~-exicas (Astecas) 
constituíssem uma das últimas tribos a chegar à Planície do México, estes lograram alcançar um dom1n10 soc10-pol1t1co predom1n_an~e 
na região à época da chegada dos espanhóis em Anahuac, em 1519. Em 1325, os astecas já haviam fundado a cidade de Tenoch~1tlan 
_ atualmente conhecida como Cidade do México - e, em 1519, esta havia se transformado_ em um complexo urbano de cento e cinquenta 
mil habitantes muito bem organizados. À guisa de comparação, naquela época, a maior cidade espanho_la, Salamanca, t1nh_a uma 
população de trinta mil habitantes. A Cidade do México foi construída sobre um lago e durante cento e cinquenta anos seus habitantes 
viveram harmoniosamente com o meio-ambiente circundante. Isto 
foi possível graças à chinampa, uma mistura de húmus e troncos 
de madeira que constituiu um bom substrato, capaz de abrigar as 
raízes das árvores que plantaram - ahuejote. Com isto, criou-se 
uma superfície "flutuante", porém firme, sobre a qual colheitas_ e 
edificações floresceram. A destruição teve in_íc_io com a 1nvasao 
espanhola. Os espanhóis utilizaram os materiais empregados na 
construção dos antigos templos para, _aliado ao trabalho escravo, 
construírem suas casas e igrejas. Assim, o ecossistema existente 
no vale rapidamente foi destruído. ---
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MACKENZIE 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Murilo Vidal Teixeira, Pedro Orrico Boscov, Rechilene 
Mendonça Maia, Renata Abrikian, Renato Salles Amaral, 
Tadzio Saraiva 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Leite de Souza, Fotos: Tadzio Saraiva 

ltaquera 24 Km - Centralidades Periféricas ---~--1. 
A partir do atual processo de implantação das subprefeituras, que propõe a participação popu ar e a a ministração escentr~~lza a a 
cidade, o projeto discute a transformação do que hoje são centros regionais carentes de infra-estrutura e qualidade ambiental em 
centralidades promovedoras da cidadania. Tomando como caso exemplar ltaquera, na Zona Leste, distrito com mais de 400.000 
habitantes, desenvolvem-se as diretrizes de planejamento e desenho urbano necessárias para a situação desejada de organização 
popular, atuação política, formação cultural e questionamento das condições atuais. Além de uma nova proposta para o desenho viário, 
conectando e trazendo novos significados às diferentes partes do território, é também prevista a implantação de edifícios que dêem 
resposta à problemática local, guardando diferentes relações de proximidade com os habitantes da cidade: local, regional, metropolitana. 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO RIO GRANDE DO SUL 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Alexandre Couto Giorgi, Gustavo Bergmann Bassani, 
Mônica Bohrer, Roberto Moreira Dorneles, Rodrigo Gamboa. 
Professor Orientador: Dr. Arq. Enaldo Nunes Marques 

Projeto CAMINHO DAS DOCAS 
Esta proposta consiste na qualificação da cidade de Porto Alegre para a 3a onda: a era da informação. Será um porto de abastecimento 
de novas tecnologias. Um ambiente de geração de conhecimento e formador de conceitos. A partir de periódicas enchentes do Lago 
Guaíba, criou-se um paradigma sobre o contado cidade/água. Na década de 60, um grande sistema de contenção foi criado para 
proteger a cidade de possíveis enchentes, gerando interfaces 
negativas. Propomos uma ocupação inversa: resgatamos a margem 
original junto a Av. Voluntários da Pátria, reconfigurando um 
importante porto comercial do início do século. O espírito desbravador, 
a cultura dos diversos povos europeus que ali aportavam, oferecendo 
seus diferentes produtos e trabalhos; a vivência do Lago; o barco como 
instrumento de trabalho. Tudo isso renasce como uma premissa deste 
projeto e remete-se ao conceito atual de troca, no qual as mercadorias 
são outras, mas detêm o mesmo poder: o desenvolvimento. 
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UNESP Bauru 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 

Equipe: Camila Polido Bais, Carlos Henrique Bernardino de 
Carvalho, Gustavo Fávero Minosso, Lucas Endrigo Caetano da 
Silva, Lúcia Helena Borges Meneghetti, Maria Helena Rossetti 
Professor orientador: Adalberto Retto Júnior, Arquiteto 
colaborador: Alexandre Santos Galvão, 
Patrocinador/ Apoio: Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
(FAAC UNESP - Bauru) 

Descrição do Projeto 
A rede metropolitana não tem limites territoriais. É constituída e situações que acontecem em qualquer lugar. ma s7tuaçao me rapo 1tana 
de cidade é a inserção dela numa rede dinâmica de troca de mercadorias (entendendo-se mercadoria tanto como produto quanto 
informação) cujas ligações são as infinitas camadas passíveis de serem construídas, comunicando-se e interpenetrando-se. Sistemas 
hierárquicos não existem mais. Os nós se diluíram. Todos os pontos estão ligados até que não se saiba mais onde se pisa. O mundo não é 
uma multidão de objetos distintos; é um todo indivisível, uma rede complexa de relações nas quais um objeto apenas o é em virtude dele, 
de mim e das relações que estabelecemos entre nós. O projeto não parte de um programa, mas de relações estabelecidas entre fluxos 
(informações, significados, tráfegos). Os programas estabelecem uma relação efêmera com o projeto; são esdrúxulos e inseridos na 
dinâmica econômica vigente: horta hidropônica, concessionária e estação de rádio. 

UNIBAN 
Universidade Bandeirante de São Paulo 

Equipe: Cristiane A. Marques, Marcelo da S. Braga, Rita de Cássia 
Cordeiro, Roberto A. Marioti 
Professor Orientador Francisco de Assis Rosa, Fotógrafo: Roberto A. Marioti 

Reurbanização do Parque D. Pedro li: Proposta para Olimpíadas São Paulo 2012 . . . 
Por meio de estudos, levantamentos elaborados e buscando a melhoria da cidade de São Paulo, foram ?esenv~lv1das algu~_as diretrizes_ com 
0 objetivo de reurbanizar esta área tão degradada, preocupando-se com a preservaçã? _de pontos h1~tor1cos, areas espec1f1cas de comercio, 
serviços e habitações. A proposta prevê a reurbanização de toda região que vai do pat10 do Pan a~e o Parque D. Pedro 11, _com o proJeto ~o 
Parque Olímpico, Vila Olímpica(3), Estação lntermodal(2), Shopping Cultural(l) e um Templo Ecumen1co(4), buscando assim, u .. ma 1nserçao 
na malha urbana com a diversificação na localização, tamanho e recuperação ambiental, procurando atender moradores, frequentadores e 
visitantes que buscam qualidade de vida na região central da 
metrópole e valorizando a cidade de São Paulo. 2 
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Largo da Concórdia / Brés 
Planta da camada lntermedléria 
e Inferior• proposta. 

UNINOVE 
Centro Universitário Nove de Julho 

Equipe: Ada Castro, Daniela Carolina Ajudarte, Gabriela 
Gonçalves de Oliveira, Janaína Bozza, Jane Marta da Silva, 
Priscila Torres de Souza, Rodrigo Vega Milagres 
Orientador: Luiz Gonzaga M. Ackel 
Patrocínio /Apoio: Centro Universitário Nove de Julho 

Centro Universltério Nove de Julho 
O 50 1 00 200 metros - --- Revitalização do 

Revitalização do Largo da Concórdia / Largo do Brás 
Largo da Concórdia / largo do Brés 

A proposta considera a importância histórica da região do Brás (principal interligação entre São Paulo e Rio de Janeiro e a implantação 
da ferrovia), além de procurar resolver os problemas atuais em evidência (essencialmente o comércio informal que se prolifera 
desorganizada mente). Em função disso, nossa proposta consiste em separar o acúmulo de funções presentes no Largo da Concórdia em 
planos distintos: inferior, com o rebaixamento da ferrovia a meio nível; intermediário, composto pelo comércio informal, vias de 
circulação de pedestres, propriedades privadas, comércio formal e a malha viária existente; e superior, que compõe as vias 
estruturadoras locais, sem desfazer o que foi estabelecido por uma necessidade de crescimento do bairro. A proposta não subtrai 
nenhum elemento, mas soma o que falta para o pleno atendimento da população e desenvolvimento local, além de ser auto-suficiente 
no sentido de manter a organização do local sem projetos adjacentes. 

UNIP 
Universidade Paulista 

Equipe: Aleksander Braz, Ana Claudia Santiago, André Vaz de Lima, Gabriel Rizzo, 
Luiz Felipe Ortolani, Marcelo Takaishi, Mirian Lekich, Paulo Boé, Simone Nakamoto, 
Thaís Pagano 
Professores Orientadores:Hortênsia Espallargas Zuniga, Roberto Yokota 

Remodelação do Centro de Sta. Amaro 
Em um mundo dominado pelo consumo, a cidade deixa de ser palco da experiência 
pública. Seus espaços se reduzem a territórios-mercadoria, administrados como 
produtos empresariais em competição desenfreada. Tal processo reduz o cidadão à 
condição de consumidor: lógica desumana, que aponta um futuro sombrio. Enquanto 
centralidade periférica, o Centro de Sta. Amaro interliga a periferia com a cidade 
terciária global. Sua configuração expressa as contradições que realimentam a exclusão 
social, corrupção e degradação, patentes na fragmentação, loteamento e saturação de 
seu espaço público, sufocando as atividades cívica e social que ainda resistem, apesa 
de tudo. Nossa proposta, porquanto utópica, exprime o desejo de transformação através 
da reformulação do lugar público, articulando seus elementos cívicos através de 
edifícios cujos usos estimulem a experiência pública e o vínculo social, visando 
indivíduos íntegros na cidadania e não consumidores subumanos. 



UNIPÊ 
Centro Universitário de João Pessoa 

Equipe: Berttilon Cláudio Licarião, Christopher Martins Guerra, 
Danielle Lucena de A. Gomes, Genison Paiva, Frankie Muniz, Roberta 
Nóbrega Chaves Dourado Domingues 
Professores: Sandra Ortegoza, Raglan Gondim, Amélia Panet (coordenadora), Hélio 
Costa Lima, George Dantas, Fotógrafos: Berttilon Cláudio Licarião, Christopher 
Martins Guerra, Roberta Nóbrega Chaves Dourado Domingues, Patrocinador/Apoio: 
Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, Instituto dos Arquitetos do Brasil -
IAB - PB, Comissão Permanente de Desenvolvimento de Centro Histórico - PB 

O rio e a memória da cidade: Projeto de reabilitação urbana para o bairro do Varadouro, João Pessoa - PB 
O bairro antigo, Varadouro, tem sua importância assinada pela história como berço oficial de nossa capital, que nasce às margens do 
rio Sanhauá. Ao longo dos anos, ambos vêm sofrendo um processo de degradação. Elaboramos uma proposta de re-desenho urbano, que 
incorpora os valores simbólicos e culturais das pessoas que moram e/ou utilizam essa parte da cidade. Pretende-se uma requalificação 
sem exclusão social da população que vive e/ou trabalha na área de intervenção, buscando a sua integração aos bens e serviços da 
cidade, além de incrementar o uso habitacional, atividades de lazer, cultura e turismo da região gerando novos empregos, necessários 
à dinâmica cotidiana da cidade. Esse aspecto é de fundamental importância para se garantir a utilização e a segurança dos espaços 
públicos da área central. Pretendemos, também, modificar o sistema viário existente, antiquado e não funcional, com o intuito de 
resgatar a sua importância privilegiando o pedestre. 

UNISINOS 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

Equipe: Andréia Faley, Bárbara Behs, Cristiane Pomina 
Professor Orientador/Coordenador: Maria Carmen Canarim 

Revitalização Urbanística em áreas centrais degradadas (setor do 4º distrito junto à área central de Porto ~legre). , . 
o trabalho aborda uma proposta de revitalização urbanística em setor do 4º distrito, Porto Alegre, que, apos sofr:r uma serie de 
transformações, atualmente encontra-se subutilizado, com pouca densidade populacional e grnnd_e parte das ,construçoes deterioradas, 
atraindo prostituição e marginalidade. Para reverter este quadro e tirar partido de p~tenc1alldades da area, como s,ua excelente 
localização, propomos um processo de revalorização sem, no entanto, expulsar a populaçao, local. Seu alavancamento esta base~do na 
inserção de um pólo tecnológico (com centro de convenções, hotel, centro cultural e escola tecn1ca) _causando um impacto que tera ~orno 

conseqüência a modificação da malha viária, remembram 
residenciais, galerias comerciais interligando eixos, 
volumetria escalonada otimizando visuais, requalificaçã 
ambiental, "praça dos arcos" - valorizando bens tombado 
pelo patrimônio - integração antigo/atual (com museu, 
artesanato gaúcho, galeria de arte, oficinas de teatro 
cafés)· essas são algumas das diretrizes para manter a 
área c~m atividades atrativas permanentes e impulsiona 
seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 



402 

V) 

:3 
o 
e.:, 
V) 
LU 

LU 
e 
.....1 
c:C 
z: 
o 
e.:, 
c:C 
z: 
o:: 
LU .... 
z: 
o 
V) 
o:: 
::::i 
c..:i 
z: 
o 
c..:i 

1 

UNISUL 
Universidade do Sul de Santa Catarina 

Equipe: Bruno Barbi, Elaine Gerente, Maximiliano Pinheiro da Rocha 
Professor Orientador: Maurício Andriani 

Sustentabilidade Intra-Urbana 
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Sacada 
Mezanino 

O trabalho propõe a descentralização de abastecimento da cidade, trazendo para dentro dos bairros, sistemas integrados de captação 
da água da chuva, tratamento biológico de efluentes, policultura intensiva, com adoção de tecnologias poupadoras de espaço, matéria 
e energia, explorando ao máximo os fluxos locais e satisfazendo critérios de conservação ambiental. O planejamento urbano visa a 
democratização do processo de administração e expansão das cidades, através de uma sociedade baseada na comunidade e cultura 
local, não devendo ser tratado como obra acabada e sim indutor de um processo, podendo ser interpretada de todas as maneiras em 
resposta a todas as culturas. Para verificação, toma-se um raio de 200m onde estão implantados estes sistemas; porém sua abordagem 
se traduz no âmbito comunitário podendo vincular-se a outras unidades locais, produzindo um sistema integrado para a região. 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, MONTEVIDEO, URUGUAl_2° prêmio 
Facultad de Arquitectura 

Equipe: Fernando Aguirre, Amalia Airola, Viviana Barneche, Alejandra Bruzzone, Gerardo Cadenazzi, Fabiana Castillo, 
Verónica Eccher, Tabaré Ferreyra, Mauricio López, Verónica Pastore, Alicia Puentes, Sebastián Raggio, Jimena Sellanes. 
Colaboradores: Alejandro de Santiago, Fernanda de San Vicente, Paula Marino, Rosana Olivera, Professora Adjunta: Mercedes Medina 

Em vias de mudar 
"Deveríamos substituir a moderna cultura do fragmento por 
uma cultura do lugar, ... uma atitude que, longe de alimentar a 
realidade de uma enésima visão autônoma, se distinguiria pela 
aceitação do visível, do que está aí, como átomo elementar de 
um discurso produtivo. Uma atitude de reflexão entrópica, 
necessariamente paradoxal, afim de manipular o cadáver quente i . J • 
de nossas cidades, estas identidades prévias sem evidenciá-las 1 

1 i 1 vi/~· . _/ 
nem convertê-las em objetos de museus." , '.' 

François Rache I ) ,;: L ·. ·/.' 
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UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe de alunos autores: Cristiane de Fátima Oliveira 
Meng Tsai Shyue, Cristiane Shinobu Nakayama ' 
alunos colaboradores: Allan Fernandes Sales, Marcelo Miua 
professor orientador: Humberto Kzure-Cerquera 

Paisagens Urbanas: Fragmentação e Re-estruturação 
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UNIVERSIDADE DE CALGARY, CANADÁ 
Primeira fase_proposta: Alejandro Henry, Andrea Nemeth, Dustin Couzens, George Mitsch, 
Kevin Offin, Mauricio Rosa, Scott Pickles and Sharon Schuld 
Segunda fase_desenvolvimento do projeto: Alejandro Henry, Andrea Nemeth e Maurício Rosa 
Coordenador: Graham Livesey, AAA, MRAIC - Diretor e Professor Associado, Programa de Arquitetura, 
Faculdade de Design Ambiental, Universidade de Calgary, Supervisor/professor encarregado: Marc Boutin, 
MAAA - Professor Assistante de Arquitetura, Imagens e textos: Alejandro Henry, Andrea Nemeth e Maurício Rosa. 
Patrocinadores: Universidade de Calgary, Programa de Arquitetura, Faculdade de Design Ambiental, 
Grupo Inovador de Práticas Arquitetônicas (IPGA), Boucock Craig Wong Arquitetos 
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A arquitetura do agora . . . , . 
No centro da cidade, em Calgary, situa-se uma área de trabalho que é desafiadora, pois .que cem mil pess~as vem trabalhar todos os dias. 
Entretanto, após as seis horas da tarde, 98% das ruas ficam completamente vazias, pois todos retornam as sua: casas, ~u1tas vezes em 
áreas suburbanas. Esta situação poderia ser revertida, visando transformar o c:ntro em. um local. de res1denc1a, alem de trabalho. 
Nós propomos o adensamento do núcleo central através de áreas , icas de ,prestaç_aoj,.e s 1 - ve icais e hom,.Q 
vias para pedestres. Os trens e estacionamentos ti.cariam no 
subsolo; os caminhos elevados - ao ar livre - que existem para 
tráfego de pedestres seriam ampliados, devolvendo-se a quem de 
direito para que dele fizesse bom uso. Ao alargar as vias para 
pedestres enfrentar-se-ia várias questões: a diferença d.e escala 
que existe entre os arranha-céus e a estreiteza das vielas, os 
congestionamentos, que seriam aliviados com o alargamento do 
"andar térreo", de tal sorte que as vias para pedestres acabariam 
sendo ativadas em três pisos diferentes, servindo como agente 
social de adensamento, integrando as diversas funções da cidade . 
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UNIVERSIDADE DO DESENHO, COSTA RICA_menção honrosa 

Diego van der Laat, aluno 
Professor encarregado: Francisco Moskovits, Assistente: Maurício Quiros, Coordenador: Alvaro Rajas 

Doenças Horizontais ("Enxerto" de reabilitação urbana) 
A arquitetura, na Costa Rica, tornou-se uma moléstia horizontal que se expande sem restíições ou 
pensamentos. São José, a capital, avança em suas fronteiras para além do vale. A cidade está 
composta por edifícios isolados que cresceram aqui e acolá, de modo desordenado, tornando a 
vida dos cidadãos ao redor simplesmente insuportável, devido a esta arquitetura impensada, 
desprovida de sentido. Na maior parte das vezes, a arquitetura é irrelevante se comparada à 
realidade social, política, tecnológica e econômica na Costa Rica. São José não está preparada 
para as mudanças globalizadas. Assim, a arquitetura nesta cidade enfrenta os tempos atuais 
com espada de madeira e escudo de papelão, ameaçada de perder sua identidade face à 
globalização. A Costa Rica deve desenvolver sua consciência arquitetônica e estar preparada, se 
quiser ter esperanças de usufruir as vantagens que o mundo globalizado oferece. O "Enxerto" de Reabilitação Urbana surgiu como 
conseqüência do movimento constante da cidade e da diversidade de topologias que nela podem ser encontradas. O programa inclui dois níveis 
- para a projeção de vídeo e mix-mídia -, em que artistas interessados poderiam trabalhar com São José como um laboratório experimental, 
filmando e projetando o que desejassem, investigando relacionamentos, pesquisando tendências, densidades e histórias urbanas, bem como 
aspectos sócio-econômicos que afetam a vida dos cidadãos. O "Enxerto" se move não somente tendo sua forma afetada e até tendo sofrido 
mutação, mas também "ao redor" da cidade, através de estacionamentos que se transformaram em "corpos-de-pesquisa", uma espécie de 
parasita que atribuiu outro tipo de uso à terra da qual se apropriou. Trata-se de uma simbiose entre o "Enxerto" que remove algo do local em 
que se insere e o terreno, que recebe as diversas atividades que deverão reativar e reabilitar a cidade, repleta de solidão e vazio. 

UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA TAMPERE, FINLÂNDIA 
Departamento de Arquitetura 

Paula Julin, estudante de arquitetura 
Supervisor: Principal Assistente Kari Lindstrõm, Professor Juhani Katainen, 
Coordenador: Annukka Ristikaarto 

Rapidez e Fluxo 
A Era da Informação chegou a Tampere. Qual será a aparência da arquitetura da sociedade-net? A devastação industrial causada ao 
longo das margens pelas correntezas do Tammerkoski está atuando como num campo de teste. O design urbano está baseado nos 
valores da paisagem cultural.Os edifícios públicos foram projetados para funções multiuso, segundo a tipologia de plantas industriais 
ao longo dos rápidos das vias rápidas. As áreas habitacionais apresentam moradias extremamente versáteis, louvando a memória das 
casas de trabalhadores construídas em blocos de madeira (pré-fabricadas). Estas observações mostram como edificações públicas e 
privadas podem adaptar-se às rápidas mudanças que caracteriz 
estão interligadas por um parque com águas curativas em que as 
águas pluviais e das casas são purificadas nos riachos ressoantes 
através de cana e juncos. Por fim, a água termina como outra 
cachoeira em Tammerkoski, as correntezas que deram origem às 
indústrias e à cidade. 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
Equipe: Agnes Yuri Uehara, Ana Paula Kiyomi Suzuki, 
Ricardo Augusto das Chagas Lima 
Colaboradores: Gisela Fernandes de Souza, Patric Alves Leite, Paula 
Grace Correia, Professores orientadores: Renato Leão Rego, César lmai 

Novo Centro de Maringá 
MAPA DE USOS 

O projeto propõe a ocupação de um vazio urbano central gerado com a remoção do pátio de manobras da rede ferroviária, cortando 
a cidade no sentido leste/oeste, com uma área de lazer e cultura. O eixo estabelecido entre a Catedral, ao sul, e o estádio e o campus 
universitário, ao norte, privilegia sua ocupação com bares, restaurantes, livrarias e cafés, religando duas áreas urbanas até então 
segmentadas. A área central do vazio urbano abrigará jardins, um museu de artes, a biblioteca municipal, o arquivo público e a entrada 
do terminal urbano, localizado no subsolo, de modo a conformar uma praça fechada, como se tem na cidade. O terminal urbano integra 
o sistema de ônibus e um veículo leve sobre trilhos que liga Maringá às pequenas cidades vizinhas. Ao lado destes edifícios públicos, 
propõe-se áreas de uso misto, com comércio no térreo e torres residenciais, respeitando a taxa de ocupação e o coeficiente de 
aproveitamento do centro da cidade, que permitem edifícios de até 15 pavimentos. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Estadual do Maranhão 

Equipe: Bianca Mendes Martins, Bruna Suzana Marinho Bezerra, 
Carla de Azevedo Veras, Conceição de Maria Araújo de Oliveira 
Colaboradores: Claudio Henrique Ferro Freire, Michel Ruy Sousa, 
Orientadora: Profa. Msc. Arquiteta Márcia Tereza Campos Marques, 
Patrocinadores: Lockcenter - Máquinas e Equipamentos, Governo do Estado do Maranhão 

O BAIRRO DAS MERCÊS - uma proposta de revitalização . . 
D , denominada Pólo das Mercês localizada no Centro Histórico da cidade de São Luís/MA, foram escolhidas treze quadr_as totalizando 
1; :;~:ares para um projeto cujo obÍetivo é integrar os miolos de quadra utilizando as áreas livres, transtormando-_os em area\ co_~uns, 

. ' , · descaracterizar nem perder a autenticidade do tecido urbano, acompanhando a t1polog1a, as c~rac ens 1cas 
:::; 0j;; /: ~1

;;~ ~•é:r'.: s das ed iticações, r_es peitando O sistema co nstr~tiv~} etecti_dos os p ri nc i pais pontos de atraçao e /~P u_l\a '. 
propõem-se novos usos, principalmente_ a hab1taçao, ade9uados a ,1 r r . n_ l 
aceitação, concretização e manut~nç_ao das 1ntervençoes para , . t uso ATUAL : _ ·U , 
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LEGENDA ---
USO MISTO {RESIDE NCIAL E COMERCLA.l) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA CATARINA 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Grupo b_Daniella Reche; Eduardo César Faust Machado; 
Fernando Koerich de Souza; Maicon Jones Antoniolli; 
Márcio Bartilotti Pinto de Oliveira; Ricardo Luis Silva; 
Vinícius Cesar Cadena Linczuk 
Colaboradores: André Luís de Lima, Gabriel Vespucci. 
Apoio: Fabiola Darela, Iara lguti, Louise Reidtmann, Seu Custódio e Saulo. 
Patrocínio/Apoio: UFSC; CTC; Beta Plotagens; No Stress Garopaba; Fórmica S.A. 
Professor Orientador: Prof. Dr. César Floriano dos Santos 

Florianópolis - Aterro da Baía Sul - Um Urbanismo de Coesão 
O parque do Aterro da Baía Sul, área central e porta de entrada da cidade de Florianópolis, projetado por Burle Marx em 1976, encontra-se 
em processo de descaracterização. Intervenções arquitetônicas e obras viárias inadequadas tornam impossível a recuperação da 
proposta paisagística original. Diante desta situação e da necessidade urgente de qualificar esta importante área, propomos recuperar 
o contato do centro histórico com o mar através de um passeio elevado. Adotamos assim um urbanismo de coesão com as seguintes 
diretrizes conceituais: buscar uma unidade entre arquitetura e paisagem - Arquitetura Topográfica - como elemento estruturante do 
percurso; intervir no espaço público como arte pública, fazendo uma antropofagia do concretismo brasileiro; evitar uma monumentalidade 
gratuita e rejeitar cenografias contextualistas historicistas; trabalhar a continuidade urbana, introduzindo uma multi-funcionalidade 
cinergética, dotando de qualidade os espaços que se apresentam como residuais. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Equipe: Carlos Kfouri, Caroline Ganzert Afonso, Eder Luciano Mochi, Fabiano 
Demeneck, Gabriel Gallarza Rossi, Gabriela Mazepa 
Professor orientador: Key lmaguire Jr. Fotógrafos: Eder Luciano Mochi, Fabiano Demeneck, 
Gabriel Gallarza Rossi, Apoio: Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR 

Arquivos Urbanos: O Reencontro da Rua com a Cidade 
Como parte do cenário atual das grandes cidades brasileiras, Curitiba também apresent 
vastas áreas centrais em abandono - áreas que, no passado, centralizaram boa parte d 
vida sócio-econômica - incorporando, por conseqüência, parcela significativa d 
patrimônio arquitetônico da cidade. Exemplo evidente desse cenário é o eixo formado pel 
rua Riachuelo (antiga rua da Liberdade), escolhido como foco da intervenção. Noss 
proposta pretende reincorporar este eixo, não apenas pela atitude cosmética, mas n 
reconhecimento de seus potenciais culturais, com ênfase à recuperação de sua paisage 
eclética e com sua tradicional ocupação habitacional, tanto em seu caráter permanent 
(moradias) quanto transitório (hotéis). A idéia é reoxigenar a cidade com o fortaleciment 
das comunidades historicamente relacionadas à região (jovens e idosos), recuperando 
espaço público com a adoção de novos equipamentos urbanos ao longo do eixo. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO'...-.~ 
(Hors Concours) 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Flavio Castellotti, Gabriel Duarte, Juliana Castro, 
Marcos Figueiredo, Renata Bertol, Rodrigo Louro 
Orientadores: prof. Pablo Benetti, prof. Gustavo Rocha-Peixoto, 
Apoio (viagem ao Congresso UIA, Berlim): DAAD (Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst)- Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico 

TAPETE CULTURAL - Uma Arquitetura de Conexões. Prêmio Wolf Tochtermann - oncurso nternac1onal de Estudantes. ..... 
Congresso Mundial de Arquitetura, Berlim 2002 - União Internacional de Arquitetos 
O escopo do concurso era a ocupação de uma área de 40 ha. em Mitte, Berlim. Trata-se de um obsoleto pátio ferroviário que fica junto 
ao muro, na parte ocidental da cidade. Hoje, a área corresponde a um grande vazio urbano em pleno centro expandido da capital alemã. 
O programa deveria ser elaborado pelos estudantes, não havendo nenhuma restrição imposta pelo enunciado do exercício. O projeto traz 
à tona o tema da inclusão cultural dos cerca de 300 mil turcos que vivem em bairros periféricos da capital alemã. Dessa forma, a proposta 
integra a área à cidade por meio de uma intrincada rede de layers (usos múltiplos: habitação, comércio, escritórios, lazer, hospedagem etc.) e 
conexões (trilhos, ruas, largos, ciclovias, alamedas e caminhos), numa interessante analogia à trama e ao desenho dos tapetes persas. 
O trabalho foi condecorado com o prêmio graças à "sensibilidade com que os edifícios foram distribuídos pelo terreno" e à "manipulação de 
diferentes escalas", segundo a ata do júri. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Autor: André Luiz Oliveira Pinto 
Professor Orientador: Sérgio Ferraz Magalhães 
Patrocinadores: BNDES / IAB-RJ / FUJB / Plotadora /Pro-editores/ lmage Society 

Desenho Urbano. Esplanada de Santo Antônio, Rio de Janeiro . , . , 
Desde sempre os devotos de Santo Antônio promovem o hiato sacro: seqüestram o Menino Jesus do Santo Antonio, que so retorna 
à companhia do santo com a realização de uma graça: o encontro do grande a_mor. _A separação das imagens gera o vazio entre dois. 
A crença do cotidiano é metáfora da proposta apresentada. O hiato urbano, vazio deixado pelo proJeto moderno e sua promessa em um 
futuro ideal que não se cumpriu, é re-significado. A Esplanada de Santo Antônio, resultado do arrnsamento do Morro e de seu cot1d1ano, 
com seus encontros múltiplos e suas crenças populares, está há cinqüenta an_os _à_ espera do ~1lagre, e:pectat1va geradora ~e erros 
durante os anos. Uma promessa não realizada. Realizam-se os milagres, re-s1gn1f1cando a propria noçao de hiato, agora nao como 

interrupção, esgarçamento, mas como as possibilidades infinitas 
dos "entres" (entre tempos, entre espaços, entre encontros, entre 
afetos): os muitos sentidos da história e as várias direções 
abertas para o futuro. www.oraptodomeninojesus.blogger.com.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL 
Faculdade de Arquitetura 

Equipe: Ana Cláudia Vettoretti, André Venzon, 
Carolina Furlanetto Mendes, Cristiano Lindenmeyer Kunze, 
Jeniffer Cuty, Nathalia Cantergiani, Fagundes de Oliveira, 
Nauíra Zanardo Zanin, Patrícia Carraro 
Professora orientadora: Andréa Soler Machado, Fotos: Cristiano Lindenmeyer Kunze 

Porto Alegre linundações? 
Porto Alegre surgiu numa pequena colina que se projeta sobre o Guaíba. A relação com a agua 01 plena nos primeiros tempos. ogo, no entanto, 
começou a ser necessária a construção dos primeiros aterros, já que a porção plana da cidade era demasiado pequena e as encostas 
complicadas para trânsito e implantação de grandes equipamentos. No decorrer do século XX, toda a borda original da península desapareceu. 
Este projeto toma como ponto de partida a grande enchente de 1941. A partir dessa data, o rio passou a ser visto como o grande inimigo da 
cidade, culminando com a construção de um dique de contenção - separando definitivamente a população de seu mais valioso bem, o Guaíba. 
Trazer a água novamente para o convívio cotidiano dos portoalegrenses é o principal objetivo deste trabalho. Questionar a formação dessa 
cidade, que um dia apropriou-se da água, é fundamental para lançar a possibilidade de que, num caminho inverso, a água possa retornar ao 
seu lugar original. 

UNIVERSIDADE NATIONAL DE MAR DEL PLATA, ARGENTINA 
Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design 

Agustín Laurizi, Damian Luna e Gerardo Casado 
Professores responsáveis: arquitetos Graciela Pronsato e Pablo Menna, Coordenador: Arquiteto Pablo Menna 

Terreno vago, projeto e permanência (reminiscências), Projeto para a Base Naval de Submarinos, Porto de Mar dei Plata - Argentina 
A topografia de Mar dei Plata é composta de dois níveis. No nível plano há as baías e o cabo; no plano elevado, montanhas e vales, além do 
artifício denominado plot-mesh - terrenos entrelaçados-, onde ocorreu a urbanização. A convergência das terras com a costa permitiu gerar 
vazios intersticiais - "as reminiscências" - graças à criação de áreas públicas verdejantes ao nível do mar, caracterizando-se o perfil 
marítimo da cidade. A descontinuidade entre o terreno e as áreas verdes incide no porto, região de intervenção. O uso de um sistema de 
contenção e a falta de um plano estratégico na área s 
com o passar do tempo, em terreno baldio a reclamar 
ações de reciclagem, reabilitação e de transformação . 
Estratégia proposta: Devido à descontinuidade do 
terreno, duas diretrizes guiaram a geometria do plano 
master. Dois parques lineares - um público, outro 
privado - permitiriam restaurar a continuidade entre 
as áreas verdes. O terminal marítimo para navios de 
cruzeiro no Pier Norte define a paisagem nesta 
orientação, permitindo recuperar os aspectos visuais 
em direção à baía da Playa Grande. 



Releitura para um renascimento. 
Uma intervenção na faixa portuária de Santos. 
Era uma vez ... 
Uma cidade de mar, de porto, de café e de homens, com suas tantas histórias, sempre tão diferentes. Histórias que passaram, marcaram e 
construíram a própria cidade. História feita não só com palavras, mas com arte: verdadeira riqueza que cria a magia de seu cenário. Relendo 
esta história, nota-se a perda da potencialidade, da área, que no passado foi seu berço de origem e que gerou tantos encontros e despedidas. 
Preocupado com esta leitura, o projeto visa o renascimento desta área, que se encontra hoje degradada, ociosa e segregada. Ressurge, então, 
uma nova dinâmica, um eixo com dois pólos, um cultural/capacitação e outro de comércio/serviço, integrados por um grande parque urbano 
que, na sua integridade, funciona como gradiente, equilibrando e democratizando os espaços da cidade, proporcionando aos atores, cultura, 
lazer e serviço para o início de uma nova história ... 

UNIVERSIDADE SÃO MARCOS 
Equipe: Alan Maimoni, Eduardo Francisco Bessa, Luiz Eduardo Calligares, 
Maria Vitória Lima Pimpinato 
Professores orientadores: Claudia Maria Lima Ribeiro, Otaviano Tonato Leite, Colaboradores: Escritório 
Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo - USM, Coordenação do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo - USM, Fotógrafo: Alan Maimoni 

Proposta de Reurbanização da Orla Ferroviária no lpiranga - Estação Tamanduateí . . 
A proposta de reurbanização da área marginal à linha férrea elege como partido a nece~s1dade de aces:os que permitam outras formas de 
circulação. O projeto do Terminal e Estação Tamanduateí reafir , 1 • 1 1 1 

• • I 
1 

• PLAZA SHOPPING 

implantação, cujo sistema construtivo contrasta com um ambiente 
de tipologias industriais e ferroviárias que, recuperadas, marcam o 
lugar com novos usos. Reconhecida a sua vocação de cen~o 
distribuidor com destacada importância local e art1culaça 
regional, o projeto inclui novos fluxos que asse_guram _ a 
transposição, gerando novas possibilidades de c1rcul?çao, 
permitindo fluidez e apropriação democrática do espaço publlc 

CENTRAL _ 
TERMINAL URBANO CENTRO DE INTEGRAÇAO 

E CIDADANIA 

GALERIA 

como instrumento de cidadania. 
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UNIVIX 
Faculdade Brasileira 

Equipe: Genulfo Tamara Ribeiro; Neilson Guimarães; 
Paulo Henrique Prúcoli Barboza; Robbéria Katia Lopes Pacheco. 
Co-autores: Adriano Vaz Bandeira de Mello, Alexssander Piske Kawassani,~ 
Bashar AI-Kass lssahak, Érica Nascimento Mulullo, Gabrielly Millery Tavares, 
Geraldo Lino da Silva, Jamilly Siqueira Nicchio, Lucas Weber Santos, Maria 
lzabel Leão Sotero, Odjar Firme Sobrinho, Sélia Maria de Souza. Professores & 

Colaboradores: Alfredo Álvaro da Silva Filho; André Luiz de Souza; Dilma Goes; 
Gláucio Coutinho de Lima; Jorge Luiz Cá, Juliana Vervloet do Amaral; Leonard/ 
Santos Gorza. Professor Orientador/ Coordenador: Maria lzabel Perini Muniz. 
Patrocinador/ Apoio: Petrobrás e Prefeitura Municipal de Vitória. _ / A ~ ...._,,.... 
Parque Linear Manguezal 1/ \' ,, 0 , 
Das caldeiras de terracota, registradas em 1816, às panelas de barro, são quase 2'bo anos e esta tradiçao se desenvolve em área de cerca 
de 10 ha de grande diversidade cultural, social e ambiental, habitada por mais de 15.000 pessoas, em Vitória, Espírito Santo, Brasil, onde 
situamos o projeto para o Parque Linear Manguezal. Este projeto propõe sustentabilidade às atividades das comunidades locais, 
valorizando a cultura e promovendo a educação ambiental. Impedindo novas invasões no mangue, o tratamento paisagístico se desenvolve 
ao longo da avenida existente, permitindo a criação de espaços para lazer e contemplação. Estão previstas edificações para atender à 
comunidade dos marisqueiros: marinas, oficina de reparos de barcos, comércio de mariscos, restaurante e museu 
eco-estuarino. Atendendo à comunidade das paneleiras, propõe-se um local adequado à fabricação e venda de panelas de barro, 
restaurante panorâmico, centro de vivência, praças, espaço para bandas de congo, mirante e passarela acima da vegetação nativa do 
mangue até uma estação de pesquisa biológica voltada para educação e preservação ambiental, proporcionando o fomento do eco turismo. 

USP 
Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Equipe: Cristina Mizuki Umetsu, Fernanda Cunha Pirillo, Leonardo da Silveira lnojosa, 
Renata Heloisa de Tonissi e Buschinelli de Góes, Sandra Antunes Nasser, Vivian Hashimoto 
Orientadores: Prof. Dr. Sílvio Soares Macedo, Prof. Dr. Eduardo Nobre, 
Colaborador: Prof. Dr. Antônio Carlos Barossi, 
Consultoria: VectorPro 

Reintegração e Ferrovia 
Propõe-se uma intervenção urbana no bairro da Moóca, em São Paulo, com o intuito de reintegrar antigas áreas ferroviárias e industriais, 
qualificando espaços; valorizando o patrimônio histórico; melhorando as condições ambientais; promovendo habitação, comércio e serviços e 
oferecendo equipamentos públicos de qualidade. A Moóca, !W• II infra-estrutura. 
mas passa por um processo de decadência. Grandes área 
lindeiras à linha de trem encontram-se abandonadas o 
sub-utilizadas, apresentando significativo potencial para 
transformações. O projeto objetiva o aproveita ment 
residencial de antigas áreas industriais, a conexão da 
faixas urbanas antes separadas pela ferrovia, a 
implantação de um sistema público para recreação e lazer 
estruturado por um grande parque, e a criação de um 
complexo esportivo-cultural. 

- ~/ 
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A ERUPÇÃO DE TÓQUIO 
Tóquio vem se expondo a transformações constantes ao longo destes 100 anos. 

Após ter s~brevivido a duas grandes catástrofes - o grande terremoto da região de Kanto e a Segunda Guerra Mundial - uma vertiginosa 
recuperaçao, aliada mais tarde ao macrodesenvolvimento econômico, possibilitou o incremento da infra-estrutura básica para a realização 
das Olimpíadas de Tóquio, em 1964. Novos edifícios foram erguidos em ritmo frenético, e o ato especulativo fez com que o aumento do valor 
do terreno atingisse cifras astronômicas, provocando uma espécie de mito imobiliário. Na segunda metade da década de 1980, a economia 
inflacionada gerou uma especulação descontrolada até que o efeito bolha estilhaçasse o valor imobiliário, que passou a cair 
gradativamente, destruindo os alicerces do referido mito imobiliário. Nos dias atuais, o Japão sofre as conseqüências de uma economia 
estagnada, o consumo dos bens imobiliários tem diminuído e, conseqüentemente, o valor do metro quadrado caiu vertiginosamente. Apesar 
deste panorama, Tóquio vive a chamada "Problemática 2003", a oferta excessiva de espaços para fins comerciais que gera a construção 
de novos arranha-céus. Grandes projetos de reurbanização estão sendo colocados em prática: o bairro Marunouchi, no lado oeste da estação 
de Tóquio, o bairro Shiodome, no lado leste da estação de Shimbashi, o bairro de Shinagawa, no lado leste da estação de Shinagawa e o 
Roppongi Hills são os quatro exemplos mais sugestivos deste fenômeno. Diferente dos edifícios-palitos, tão ilustrativos da especulação 
imobiliária da fase bolha da economia japonesa, estes projetos de reurbanização consolidam a implantação de blocos de arranha-céus por 
área de intervenção, oferecendo uma nova paisagem a Tóquio. 
O projeto que ora apresentamos para a 5ª Bienal Internacional de Arquitetura e Design de São Paulo, o projeto de reurbanização do Roppongi 
6 Chame, também conhecido como Roppongi Hills, é o maior projeto do gênero no território japonês, liderado pela iniciativa privada. A área 
de intervenção, de 11,6 hectares, abriga torres de 54 andares que compõem um centro empresarial, além de complexos residenciais, áreas 
comerciais, hotel, complexo de cinema, um museu de grande porte, estação de televisão, jardim japonês, áreas destinadas a eventos, 

. praças e parques, servidos por uma nova malha de circulação especialmente traçada para o projeto. Trata-se de uma estrutura complexa 
w • ~f'°P:. ~-~de várias camadas de intervenção, que não se resume à criação de mais uma área destinada para fins empresariais. Um grande diferencial 

-rJ, •w&1 ~- ,~ 1frente a outros projetos do gênero é a implantação do museu e dos cinemas, _criando um núcleo cultural nessa região. Além disso,_o mall 
~, para pedestres que privilegia passeios, aliado a áreas de compras, determina um novo estilo de vida urbana. Antes deste proJeto de 

i. ., • .- ~reurbanização, a região caracterizava-se por uma densa _e irregular ocupaçã?, onde moradias modestas co,nviviam ~om pr~dios comerciais 
,"'" k~,. -~ .. de médio porte e suas ruas eram tão estreitas que 1mped1am a entrada de veiculas para serviços de emergenc1a. Apos o anuncio do proJe:o, 
· •. · • 'dos cerca de 500 proprietários de imóveis da região, 80% aderiram à proposca, e cerca de 17 anos foram dispensados para a preparaçao, 

até se chegar à inauguração na primavera de 2003. Nos primeiros três dias após a abertura, um milhão de pessoas visitaram o local. Nos 
primeiros dois meses, o público registrado foi de 10 milhões. . . 

, Assim como o Roppongi 6 Chame, os bairros de Tóquio ainda ostentam, em geral, moradias modestas em estrutura de madeira, com ~uas 
estreitas ruas sem saída ou em curva. Apesar de possuir informação, Tóquio, em matéria de segurança e prat1c1dade, carece de pr1nc1p1os 

01 VISTA DE TÓQUIO COM A MORI BUILDING AO FUNDO. 
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funcionais básicos como metrópole. O confronto entre preservar estes antigos bairros e reurbanizá-los, introduzindo novas funções e 
valores agregados, é uma constante. Mas a realidade atual aponta uma Tóquio na qual o valor de seu terreno tende a se desvalorizar, a 
economia se estagna, e sua incapacidade de gerar essa reurbanização em grande escala se evidencia. Não será o momento, então, de se 
repensar Tóquio como uma metrópole? 
A maquete que apresentamos para esta Bienal mostra a região central de Tóquio, especialmente a região de Minato-ku. Nela percebemos como 
Tóquio ainda é uma cidade plana. A cidade inteira se espalha dessa forma, plana, numa dimensão 31 vezes maior do que a maquete mostra. 
A emoção de ter a imagem de Tóquio em vista aérea se multiplica ainda mais com a projeção do "Tokyo Scanner", dirigido por um dos maiores 
expoentes do desenho animado de ação, Mamoru Oshii. Trata-se de um filme realizado no início do ano 2003, utilizando a mais moderna 
tecnologia de imagem, Full Hi-Vision, e simula, com precisão, a Tóquio atual. Os projetos de reurbanização tendem a verticalizar a cidade. 
O centro de Tóquio está sendo ocupado cada vez mais por prédios de escritórios e residenciais. Impulsionados pela queda do valor imobiliário, 
empresas e moradores estão retornando ao centro de Tóquio. Mas o charme de Tóquio está na conjunção desses espaços ultracontemporâneos 
com os bairros tradicionais que conservam a escala humana. Não se pode esquecer que os habitantes convivem em seus fluxos diários com 
esses espaços de naturezas tão distintas, experimentando, quase que simultaneamente, um modo de vida tradicional com os novos 
comportamentos urbanos. Esses bairros antigos poderão ser apreciados através de uma outra projeção, apresentada também nesta Bienal. 
A Tóquio que se delineia para o futuro será um grande mosaico, composto de áreas metropolitanas parcialmente desenvolvidas, cidades dentro.--------- ...... 
de uma metrópole e a preservação de bairros antigos. Informações sobre cada um dos grandes projetos de reurbanização poderão ser 
acessadas através de suas respectivas fichas. É importante frisar, contudo, que o desenho de uma Tóquio do futuro só será possível se 
considerarmos as tendências e o impacto destes projetos de reurbanização na estrutura urbana atual. Sua ressonância será certamente sentida 
na posição de Tóquio, e do Japão, dentro do contexto asiático. 

Arquitetura em Roppongi Hills 
O principal projeto apresentado para esta mostra é o "Roppongi Hills", o maior plano de revitalização urbana realizado em Tóquio após a 
Segunda Guerra Mundial, ocupando uma área de 12 hectares. O Mori Tower, que abriga 54 andares de pisos destinados à ocupação 
empresarial e um complexo cultural, teve sua fachada projetada pela Kahn Pedersen Fax Associates (NY), conhecida por sua atuação na 
arquitetura de arranha-céus. Os 520 e 530 andares, onde estão o observatório e o museu, tiveram seus interiores projetados por Richard 
Gluckman (NY), reconhecido por seus trabalhos especializados em museus e galerias. O museu, instalado na cobertura desse edifício de 
grande porte, é particularmente um caso raro no qual a arquitetura do espaço interior foi projetada por um escritório distinto do que realizou 
o design do edifício. O acesso ao museu recebeu um tratamento especial com uma estrutura coberta por uma superfície de vidro formand 
um cone, e que ficou conhecido como Museum Cone, ligando o segundo e o terceiro pavimentos. Este acesso foi projetado por Richard':7 

Gluckman em colaboração com a Dewhurst Macfarlane and Partners (NY). Muitos arquitetos participaram da realização do complexo de 
Roppongi Hills. A sede da TV Asahi, que fica ao lado, por exemplo, foi projetada por Fumihiko Maki (Tóquio). O hotel Grand Hyatt Tokyo foi 
projetado pela Kahn Pedersen Fax Associates. Das quatro torres residenciais, as duas mais altas foram projetadas por Sir Terrence Conran 
(Londres). Outro destaque-a área externa composta por um espaço de compras, um enorme auditório ao ar livre, e que interliga a Mori Tower, 
a TV Asahi e o Grand Hyatt Tokyo - foi projetado por John Jerde (Califórnia). O segundo pavimento é o andar que serve a múltiplas funções 
mantém um espaço intermediário entre os diversos edifícios. É nesse pavimento que se concentram as lojas, obras de arte pública e 
equipamentos urbanos, compondo um ambiente tridimensional que possibilita o passeio e o lazer, marcando o grande diferencial deste 
projeto de revitalização. No espaço público para pedestres foram instaladas diversas obras de arte, consideradas aqui aparatos culturais,,· .~·~-'li!~~ , 

como uma gigantesca escultura de Louise Bourgeois, uma aranha medindo 10 metros, tanto em altura quanto em largura. Equipamentos . ~,,;' · , ..,."',e:-.,-,·'· r ..• ,,, _ 

urbanos com~ banco~ foram desenhados por artistas'. ar~uitetos e designers d~ vár~os países, para compor a alameda de olmos. ~l1: ,._.:,.,1f~ ·. 
A_ ha_rmon1zaç~o das d1ver~as propostas de design, a def1n_1çao funcional e sua d1stnbu1çao demandarnm um processo complexo. A equipe - : Ji .;b.:.~;j , 
tecn1ca de projetos da Mon Bu1ld1ng teve sucesso neste projeto de grande envergadura, que reuniu projetos colaborativos em tal número quer'.. , . ..1· ., ·. f.t1·-;r. 
provavelmente não encontre similar no mundo atual. · r.ir.. ~1.1 ·.• 

.. .'~ ~ : ,_ 

Fumio Nanjo - Curador ·. < " ; ~fl ·,,~,':. 
~ -• ... f1,}J ,; 
i<'i.. : 1 -~ 
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